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Folytatás a 2. oldalon

Az EESZT-en is jelentkezhetnek  
oltásra a külhoni magyarok

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

BRIgÁdVEZETő, ZSAluZó-ÁcS, 
BETAníToTT ZSAluZó munKÁS
AmIT nyújTunK:

• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és 
szerszámokat biztosítjuk

• az útiköltséget térítjük 
Bérezés: nettó 1800-2500 forintos órabér 
gyakorlattól és teljesítménytől függően

ElVÁRÁSAInK:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem

EgyéB InFoRmÁcIó:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

munKAIdő: 
• egyműszakos munkarend (9-10 óra)

magyar útlevél szükséges!
jElEnTKEZéS: 
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az 
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

Egy-egy gyülekezet 
életében nem gyak-

ran történik meg, hogy 
lelkészt iktatnak be. 
Hisz, ha fiatal a lelki-
pásztor, akit meghívtak, 
megválasztottak, legtöbb 
esetben ki is tölti szolgá-
latát az adott egyházköz-
ségben. Ami azt jelenti, 
hogy emberöltőnyi idő 
telhet el egy újabb beik-
tatásig. Persze vannak 
kivételes esetek, mert a 
gazdasági válság, a jobb 
megélhetés reménye en-
nek a hivatásnak a kép-
viselőit sem kíméli…

A munkácsi reformátu-
sok az elmúlt vasárnapon tör-
ténelminek is nevezhető ese-
mény részeseivé váltak, ami-
kor is Gulácsy Dániel szemé-
lyében olyan lelkipásztort ik-
tattak be, aki nagyapja, né-
hai Gulácsy Lajos püspök 
nyomdokaiba lépve tölti be 
szülővárosában a tisztséget. 

Az öreg kontinen-
sen nekünk, ma-
gyaroknak, s raj-

tunk kívül talán még né-
hány kelet-közép-euró-
pai nemzetnek sikerült 
a XXI. századra meg-
őrizni gazdag néphagyo-

mányait, néptáncait, vál-
tozatos folklórkincsét. Ta-
lán nem is mindig vagyunk 
tisztában azzal, hogy mi-
lyen hatalmas örökség bir-
tokosai vagyunk. A lényeg: 
van mit visszatanulni, il-
letve továbbadni, hangzott 

el a Beregszászi Rezeda 
Folkműhely évzáró mű-
során. A nagyszerű alka-
lomnak az Ortutay Elemér 
Görögkatolikus Szakkollé-
gium adott otthont. 

Az idősebb nemzedék 
tagjai a szovjet éra műnépies, 

csasztuskás évtizedei után 
joggal vélhetik úgy, hogy a 
néphagyományok meg-
őrzése és továbbadása 
tekintetében végre eljött 
a várva várt aranykor. 

A beregszászi székhelyű 
Sámuel Alapítványt 

húsz évvel ezelőtt azzal a 
céllal hozták létre, hogy el-
hagyott gyermekeket segít-
sen szerető családokba. A 
beregszászi Ilosvay házas-
pár, Attila és felesége, Ma-
rika huszonnégy éve dön-
tött úgy, hogy elhagyott, 
„törött szárnyú”, szeretet-
re éhes „fiókákat” fogad 
be három gyermekük mel-
lé. Ők voltak a családtípu-

A Sámuel Alapítvány 20. születésnapján 
Márk mutatja be a családját

sú gyermekotthon kárpát-
aljai úttörői, ma a Sámuel 
Alapítvány égisze alatt mű-
ködnek. Az első fecskék las-
san kirepülnek a fészekből. 
Ezúttal a most már a Sáros-
pataki Református Teológi-
ai Akadémián tanuló Páva 
Gyulát – aki befogadásakor 
a Márk nevet kapta – kér-
deztük gyermekkoráról, éle-
tének alakulásáról.

Lelkészbeiktatás Munkácson

Évzáró a Rezeda Folkműhelynél
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Elejét lásd az 1. oldalon

Elfogadás, szeretet és hála
Családtípusú gyermekotthonból a lelkészi pályára

– Egyévesen kerültél a csa-
ládtípusú gyermekotthonba. 
Mire emlékszel kiskorodból? 
Mennyire tudtad elfogadni apá-
nak, anyának a nevelőszüleidet? 

– Mivel valóban nagyon ki-
csi voltam, nekem természetes 
volt, hogy ők a szüleim, hogy 
ez a családom. Ez nem változott 
akkor sem, amikor elmondták, 
hogy nem ők az igazi szüleim, 
ezt egyébként soha nem is érez-
tem, nem éreztették, csak tudtam. 
Egyre bővült a család, újabb és 
újabb gyerekek érkeztek, akik-
kel testvérként nőttünk fel. Min-
dig nagyon ragaszkodtam szüle-
imhez. Kisebb koromban nagyon 
anyás voltam, mindig rajta csüng-
tem, később meg apa lett a példa-
képem, őt követtem mindenhová, 
és mindent vele akartam csinálni. 
Ő tanított meg arra, hogy milyen 
fontos a munka, milyen elége-
dettséggel tud eltölteni, ha vala-
mit megtermelünk, létrehozunk. 
Szüleim igyekeztek felkészíteni 
az életre, munkára neveltek. Kis-
koromban ugyan ez nem mindig 
tetszett, de ma már nagyon tudom 
értékelni, és mindennek hasznát 
veszem. Édesapámtól megtanul-
tam, hogy ha valami elromlik, azt 
meg lehet javítani…

– Hogy viszonyultál az is-
kolához?

– A Beregszászi 3-as Számú 
Középiskolában kezdtem el a ta-
nulmányaimat, majd, mivel nem 
voltam rossz tanuló, a szüleim 
is úgy gondolták, hogy felvéte-
lizzek a Bethlen Gábor Magyar 
Gimnáziumba. Sikerült is. De 
aztán jött a kamaszkor, és be kell 
valljam, nem a tanulást helyeztem 
előtérbe. Így aztán bezárult előt-
tem a gimi kapuja. De csodála-
tos módon egy új nyílott ki, s vé-
gül is ennek köszönhetem, hogy 
most ott vagyok, ahol. Egy reg-
gel édesanya kinyitotta a lapto-
pot, és azon elsőnek a Nagyberegi 
Református Líceum honlapja je-
lent meg a felvételihirdetéssel. És 
meg is született a döntés: ez egy 
erős iskola, és a szüleim bíztak 
bennem, tudták, hogy többre va-
gyok képes, mint amit addig tel-
jesítettem, meg aztán ez egy bent-
lakásos iskola, ahol jobban önál-
lósulhatok, s nem utolsó sorban 
a tudás mellett a lelki nevelés is 
komoly hangsúlyt kap. Istennek 
hála, sikeresen felvételt nyertem, 
és csodálatos időszak után 2017-
ben érettségiztem ott. 

– Említetted, hogy meghatá-
rozó része volt ez az életednek.

– Valóban. Már az első éven 
elhívást kaptam, amikor is szoba-
áhítatot tartottam, és láttam, hogy 
figyelnek rám a többiek, és jónak 
tartják azt, amit mondok. Később 
egyre erősödött bennem az elha-
tározás, hogy a lelkészi hivatást 
választom. 

– Rögtön jelentkeztél is a teo-
lógiára?

– Nem. Érettségi után egy évet 
Németországban önkénteskedtem, 
ezzel kinyílt számomra a világ. Ott 
egy speciális iskolában sérült gye-
rekek sokaságával foglalkoztam. Ez 
nagyon sokat adott nekem, megerősí-
tett, elgondolkodtatott, megváltozta-
tott. Volt egy 13-14 éves fiú, aki szü-
letésétől kezdve erősen mozgáskor-
látozott volt. Csak a kezét tudta pi-
cit mozgatni. Elektromos tolókocsi-
val közlekedett. Ez a gyerek tudta, 
hogy az ő földi élete 20-25 éves ko-
rában véget ér. Mégis vidáman élte/éli 
a mindennapjait, elmegy az iskolába, 

tanul – egyébként nagyon értelmes. 
Ez olyan erőt adott nekem, hogy azt 
elmondani nem lehet. Mi, úgymond 
egészséges emberek olyan sokszor 
el vagyunk keseredve, csak panasz-
kodunk. S ez a gyerek ráébresztett 
arra, hogy mindenben meg lehet és 
meg kell találni a lehetőséget, min-
den napnak megvannak az apró örö-
mei, boldogságai. Azóta teljesen más-
képp élem az életem…

– Te egyébként már a család-
ban is találkoztál speciális neve-
lést igénylő gyerekekkel.

– Így van. Testvéreim között 
vannak sérültek, fogyatékkal szüle-
tettek, és már velük is megtapasztal-
tam, hogy mennyire tudnak ragasz-
kodni, szeretni, örülni minden apró-
ságnak. Nagyon tisztelem és becsü-
löm szüleimet azért is, hogy velünk 
együtt őket is befogadták. 

– Mit tanultál a szüleidtől, mit 
jelentett számodra ez a befogadó 
család?

– Ebben a családban tanultam 
meg igazán értékelni az elfogadást. 
Szüleink elfogadtak bennünket, ne-
künk pedig meg kellett tanulni el-
fogadni, hogy valakinek, a vérsze-
rinti szüleinknek nem kellettünk, el-
dobtak bennünket. Az állami ottho-
nokban nevelkedők közül igen so-
kan cipelik ezt a terhet egész éle-
tükben, de rólunk, akik családtípu-
sú gyermekotthonokba kerültünk, 
szüleink ezt levették, mert ők sze-
retettel fogadtak be és neveltek fel 
bennünket, amiért végtelenül hálás 
vagyok. És megtanultam elfogadni 
a másikat, az újabb és újabb érke-
ző gyereket testvérként. 

– Hol tart most az életed?
– Jelenleg másodéves hallga-

tója vagyok a Sárospataki Refor-
mátus Teológiai Akadémiának. 
A nyári szünetet ismét Németor-
szágban töltöm, ezúttal pincér-
ként keresem meg a következő 
tanévhez szükséges anyagiakat. 
Hálás vagyok szüleimnek, hogy 
valóban az életre készítettek fel, s 
megtanítottak saját lábamra állni. 

– Hol látod magad tíz, húsz, 
harminc év múlva? Hogy látod 
a jövődet?

– Tanulmányaimat befejezve 
lelkészként szeretném Isten igé-
jét hirdetni ott, ahová az Úr állít. 
Természetesen szeretnék csalá-
dot alapítani, saját gyerekek mel-
lé elhagyottat is befogadni. Nem 
kötelességből, merthogy én is 
befogadott gyerek vagyok, ha-
nem szeretetből! Azt a szeretetet 

továbbadni, amit én is kaptam a 
szüleimtől. Erről egyébként a ba-
rátnőmmel is beszélgetünk. 

– Íme egy férfivé érett ,,gye-
rek,,, aki kirepült a családi fé-
szekből…

– De nem hagyta el azt – 
mondja a telefonban is mosolyog-
va Márk. – A koronavírus-járvány 
miatt bevezetett távoktatás miatt 
hosszabb ideig tartózkodtam ott-
hon. Most innen, Németországból 
is két-három naponta beszélünk a 
szüleimmel, mert jó hallani őket, 
tanácsot kérni tőlük, vagy csak el-
mondani, mi történt aznap. Ez ne-
kik is fontos, hisz kötődünk egy-
máshoz. Jó érezni így is a törődé-
süket! És én is kész vagyok bár-
mikor segíteni, ha arra van, vagy 
lesz szükségük.

– Mit jelent számodra az ott-
hon?

– Itt, a távolban rögtön azt 
mondja az ember, hogy Kárpát-
alját, a szülőföldemet. De igazá-
ból az otthonom az a ház, ahol 
felnőttem, az a hely, ahová bár-
mikor hazamehetek, ahol min-
denkor szeretettel fogadnak, 
ahol értjük és megértjük egy-
mást. Számomra ez az otthon 
menedék is, mert tudom, bár-
merre járok, bármi történik ve-
lem, oda mindenkor hazamehe-
tek, feltöltődhetek, új erőre kap-
hatok. Mert ezt az otthont az 
igaz szeretet tölti be.

– Adja Isten, hogy neked is 
sikerüljön ilyen otthont terem-
teni!

Marton Erzsébet

A magyarországi oltási program 
újabb szakaszához érkezett – ol-
vasható a koronavirus.gov.hu-n.

A közlemény szerint a magyar 
lakosság 55%-a és a regisztráltak 
92%-a már felvette a koronavírus 
elleni oltást. Ennek tükrében a ma-
gyar kormány a külföldön élő és a 
határon túli magyarok számára is el-
érhetővé teszi az oltásokat.

A vakcinainfo.gov.hu honlapon 
már május eleje óta regisztrálhat-
tak, június 19-én pedig az EESZT 
időpontfoglaló rendszeren is je-
lentkezhetnek oltásra. Három ol-
tás – Sinopharm, Pfizer, korlátozott 
mennyiségben Szputnyik V – fog-
lalható.

Az érvényesen regisztráltak az 
előzetes regisztrációjuk során meg-

Vasárnaptól az EESZT-en is 
jelentkezhetnek oltásra a külhoni 

magyarok
adott email címre értesítő leve-
let kapnak, ami tartalmazza a TAJ 
számmal nem rendelkezők számá-
ra létrehozott angol nyelvű időpont-
foglaló felület elérési linkjét, illet-
ve az EESZT által generált techni-
kai azonosító számot (PID number) 
– írják. Az értesítőben kiküldött lin-
ken a regisztrációkor megadott va-
lamely okmányazonosító és a meg-
küldött technikai azonosító szám 
(PID number) együttes használatá-
val tudnak belépni az időpontfog-
laló felületre.

Az oltásra a kinyomtatott, kitöl-
tött és aláírt hozzájárulási nyilatko-
zatot is vinni kell. 

Az oltást követően a külhoni-
ak és a külföldön élő magyarok jo-
gosultak védettségi igazolványra.

Aláírta Volodimir Zelenszkij uk-
rán elnök az egészségügyi dolgo-
zók fizetésének emelését – közöl-
te az Elnöki Iroda. A rendeletet 
az egészségügyi dolgozók orszá-
gos napja alkalmával látta el kéz-
jegyével az államfő.

A határozat értelmében a men-
tősöknek ezentúl legalább 13,5 ezer 
hrivnya, az egészségügyi dolgozók-
nak pedig legalább 20 ezer hrivnyás 
fizetésük lesz.

A medikusok napja alkalmából 
a Marijinszki Palota udvarán tar-
tott ünnepségen az elnök megkö-
szönte az egészségügyben helyt-
állóknak a munkájukat, akik nél-
kül az elmúlt évet nem élte volna 
túl az ország.

Elmondta, hogy az ország-
nak nemcsak egyszer egy évben, 
hanem minden nap oda kell fi-
gyelnie az orvosokra. Vélemé-
nye szerint évekig nem volt kel-
lő figyelem fordítva az orvostu-
dományra. Az orvosokat nemze-
ti kincsnek nevezte Zelenszkij. 
Kifejtette, hogy az eddigi nega-
tívumok ellensúlyozása érdeké-
ben minőségi infrastruktúrát kell 

Zelenszkij: vagy mi fogjuk motiválni 
az egészségügyi dolgozóinkat, 

vagy külföld fogja
kiépíteni az egészségügy számá-
ra, amiben megfelelő feltételek 
mellett tudják végezni a mun-
kájukat, illetve méltányos ellá-
tást kell biztosítani a benne dol-
gozóknak.

Kijelentette, hogy a legkor-
szerűbb kórházak is „szép és ha-
szontalan dekorációvá” válhatnak 
profi, motivált és boldog szakem-
berek nélkül. Az államfő elfogad-
hatatlannak nevezte azt, hogy az 
egészségügyi dolgozók fizetése 
az átlagbér szintjéhez közelítse-
nek. „Vagy a mi országunk fog-
ja motiválni az orvosokat, vagy 
más országok fogják ezt megten-
ni” – hangsúlyozta.

A jövő évi költségvetés kap-
csán megosztotta, hogy a kormány 
megkezdte a jövő évi költségve-
tés megtervezését. Reményét fe-
jezte ki afelől, hogy a kormány az 
orvosokra is fog gondolni a bü-
dzsé előkészítésekor, illetve fel-
szólította az önkormányzatokat, 
hogy biztosítsák a „pénzeszközök 
igazságos elosztását”, adja hírül a 
karpatalja.ma a president.gov.ua-ra 
hivatkozva.

Halina Tretyakova, a Nép Szol-
gája képviselője és a parla-
ment szociálpolitikai bizottsá-
gának vezetője szerint 5–5,5 ezer 
hrivnyás fizetés „elegendő” az 
ukránok fiziológiai szükségle-
teinek kielégítésére. A politikus 
ezt a Strana.ua-nak adott inter-
jújában nyilatkozta.

„Úgy gondolom, hogy ennek a 
szintnek 5–5,5 ezer hrivnyának kell 
lennie” – mondta Tretyakova, ami-
kor arra a kérdésre válaszolt, hogy 

Tretyakova: 5000 hrivnya fizetés 
elegendő a megélhetéshez

milyen fizetést kell, hogy kapjanak 
az ukránok, hogy méltó módon élje-
nek. Tretyakova ugyanakkor meg-
jegyezte, hogy a „szociális vagy 
nemzeti” létminimumra kell kon-
centrálni, nem pedig a „fiziológia-
ira”, amely 6–7 ezer hrivnya.

A többi képviselő, aki részt vett 
a közvélemény-kutatásban, „ke-
gyesebb” volt, mert 20–30 ezer 
hrivnyát, sőt ezer eurós fizetést vél-
tek szükségesnek a méltó életmód-
hoz, írja a karpat.in.ua.

Anatolij Poloszkov, a Kárpátal-
jai Megyei Állami Közigazgatási 
Hivatal vezetője munkalátogatást 
tett Kijevben – tudatta hivatalos 
oldalán június 17-én a megyei hi-
vatal. A megbeszélésen szó esett 
arról, hogy Kárpátalja további 
332 millió hrivnyát kap infra- 
strukturális projektek megvalósí-
tására és a szociális-kulturális in-
tézmények fejlesztésére az állami 
költségvetésből.

A Beregszászi Linner Berta-
lan Járási Központi Kórház felújí-

332 millió hrivnya Kárpátalja 
infrastrukturális fejlesztésére

tására várhatóan további 28 mil-
lió hrivnyát, az Ungvári Megyei 
Idegsebészeti és Neurológiai Kli-
nikai Központ felújítására 90 mil-
lió hrivnyát, sportmedence építé-
sére Huszton 20 millió hrivnyát, 
az ungvári repülőtér parkoló-
jának felújítására 17,6 millió 
hrivnyát, fényjelző és áramel-
látó rendszerének felújítására 
82,4 millió hrivnyát, a Szinevér-
Alsókalocsa-Bustyaháza autó-
út felújítására 94 millió hrivnyát 
különítenek el.

Bevezetik Ukrajnában a gáz-
számla harmadik költségének ki-
állítását – adta hírül az UNIAN 
hírügynökség június 18-án.

A kommunális szolgáltatók 
ezentúl külön költséget számol-
hatnak fel a tömbházak beltéri 
gázhálózatának karbantartásáért 
is. Andrij Nikoncsuk, a Hivatásos 
Ingatlankezelők Szövetségének 
vezetője szerint harmadik számlát 
csak abban az esetben állítanak ki, 
ha erre szükség lesz, például egy 

Újabb költséggel bővülnek a 
gázszámlák Ukrajnában

veszélyhelyzet elhárítása után.
A szakember szerint egyelőre 

nem tudni, pontosan mennyibe fog 
kerülni a szolgáltatás. A költséget 
a Miniszter Tanács határozza majd 
meg. „Feltételezem, hogy a bérhá-
zak lakói az előző évben elfogyasz-
tott gázmennyiségtől függően fizet-
nek majd. Lehetséges az is, hogy a 
hálózat karbantartásáért egy meg-
határozott képlet alapján fizet min-
denki. Mivel a tömbházak különbö-
zőek, a hálózatok sem hasonlítanak 

egymásra. Az egyetlen kiinduló-
pont, a csöveken áthaladó gázmeny-
nyiség lehet” – mondta Nikoncsuk.

Korábban, a beltéri gázhálóza-
tok karbantartása szerepelt a lak-
hatási és kommunális szolgáltatá-
sok tarifájában. A május 1-jén ha-
tályba lépett törvény szerint azon-
ban ezentúl a magán- és tömbhá-
zak lakói egyénileg állnak szerző-
désben a szolgáltatókkal. A doku-
mentum arra kötelezi a lakástulaj-
donosokat, hogy kössenek szerző-
dést a beltéri gázhálózatok karban-
tartásáról az üzemeltetőkkel, írja a 
Kárpátalja.ma.

A testvérek körében 
(Márk az első sorban 
kockás ingben)
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– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, 

középiskolai tanulmányaimat 
az akkori 8. Számú Mikes Kele-
men Középiskolában végeztem 
el. Érettségi után felvételt nyer-
tem a Kárpátaljai Magyar Ta-
nárképző Főiskola (ma II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola) angol-történelem 
szakpárjára. Diplomám megszer-
zése után előbb tanársegédként, 
ma pedig oktatóként tevékeny-
kedem az intézményben.

– Miért ezt az irányt válasz-
totta?

– Úgy fogalmaznék, hogy a 
történelem választott engem. Mi-
kor a továbbtanuláson gondol-
kodtam, és válaszutak elé kerül-
tem, akkor mindig a történelem 
volt az, ami lehetőségként meg-
maradt előttem. A középiskolá-
ban inkább a reál tantárgyak áll-
tak hozzám közel, azon a téren 
továbbtanulási lehetőség viszont 
Magyarországon volt, de én min-
denképp szerettem volna itthon 
maradni, ezért döntöttem az an-
gol és a történelem mellett. Soha 
nem bántam meg ezt a döntése-
met, úgy gondolom, Isten jó utat 
választott nekem.

Beszélgetés Molnár D. Erzsébet történésszel

„Itt tudom megvalósítani 
önmagam”

 Felkelteni a múlt iránti érdeklődést, új dolgok megismerésére és 
önálló gondolkodásra ösztönözni a fiatalokat – soha meg nem un-
ható kihívás. Molnár D. Erzsébet, a Rákóczi Főiskola Történelem 
és Társadalomtudományi Tanszékének munkatársa egy igazán el-
hivatott oktató. Kutatásaiban pedig a málenkij robot kárpátaljai 
történéseivel foglalkozik, hiszen – mint mondja – kötelessége fel-
tárni az akkori események részleteit. Ismerjük meg őt!

– Milyen tapasztalatokat szer-
zett a pedagógusi pályán?

– A diploma megszerzése után 
többen is lehetőséget kaptunk arra, 
hogy az intézményben maradha-
tunk tanársegédként. Ugyanakkor 
vállaltuk, hogy tanulmányainkat 
tovább folytatjuk, hogy megszerez-
hessük a doktori fokozatunkat. Fel-
vételt nyertem a Debreceni Egye-
tem Történelmi és Néprajzi Dokto-
ri Iskolájába, ahol 2015-ben szerez-
tem meg a tudományos fokozato-
mat. Nagyon szeretek tanítani, na-
gyon sokat adott nekem ez a hiva-
tás. Az évek során újabb és újabb ta-
pasztalatokat szerzünk, hisz a foly-
ton felmerülő kihívásokhoz alkal-
mazkodnunk kell. Megváltoztak a 
felsőoktatásba kerüléshez szüksé-
ges feltételek, amelyekhez úgy a 
tanároknak, mint a diákoknak meg 
kell felelniük. Emellett azt tapasz-
talom, hogy nagyon jól lehet a hall-
gatókkal együtt dolgozni. Jómagam 
a 19–20. századi egyetemes törté-
nelmet, valamint a magyar nép 20. 
századi történetének egy részét ta-
nítom, a diákok pedig mindig part-
nerek abban, hogy érdekesebb, szí-
nesebb, élménydúsabb tanórák jöj-
jenek létre. Fontos, hogy megtanul-
janak vitatkozni, érveket felsorolni, 

hogy majd a diplomájuk kézhezvé-
telekor az álláspontjukat megvédeni 
tudó szakemberek kerülhessenek ki 
az intézményből.

– Hogyan oldották meg a távok-
tatással járó nehézségeket?

– Kezdetben, mikor szembe-
sültünk ezekkel a karantén-intéz-
kedésekkel, meg kellett ismerked-
nünk azokkal a felületekkel, ame-
lyeken lehetőségünk van lebonyo-
lítani az online órákat. Oktatók-
nak és hallgatóknak egyaránt fon-
tos volt, hogy a foglalkozások gör-
dülékenyek legyenek. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy a felmerülő prob-

lémákat megoldottuk, és sikeresek 
lehettek az előadások, gyakorlati 
foglalkozások s a vizsgák is rend-
ben zajlottak.

– A tanítás mellett kutatói mun-
kát is végez.

– A főiskolán belül működik a 
Lehoczky Tivadar Társadalomtudo-
mányi Kutatóközpont, melynek ke-
retében sokan sokféle tudományos 
munkát végzünk. Számomra a fő 
irányvonal a málenkij robot kárpát-
aljai történései, valamint a kárpátal-
jai magyarok elhurcolása a donbászi 
területekre. Ezzel a témakörrel még 

diákkoromban kezdtem el foglal-
kozni Soós Kálmán akkori rekto-
runk és tanszékvezetőnk biztatásá-
ra. Ő volt az, aki rávilágított arra, 
hogy ez a korszak a kárpátaljai ma-
gyarság életében úgynevezett fehér 
folt, nem kellően feltárt és megér-
tett. Szinte nincs olyan család vidé-
künkön, amelyet ne érintettek volna 
az elhurcolások, azonban évtizede-
kig nem beszélhettek erről a tényről. 
Azok, akiket ártatlanul elvittek, ha-
zatérésük után – már akik hazatértek, 
hiszen több ezren nem tértek vissza 
családjukhoz – még a rokonoknak 
sem mertek beszélni az átélt borzal-

makról. Éppen ezért tartom fontos-
nak, hogy beszéljünk róluk, hogy 
megismertessük a felnövekvő nem-
zedékkel elődeink történetét.

– Mint mondta, szinte minden 
családot érintett a málenkij robot. 
Az ön családjában is volt olyan sze-
mély, akit elvittek?

– Igen, az én családomat is 
érinti ez az esemény. Anyai ágon a 
dédapámat vitték el, apai ágon pe-
dig a nagyapámat, de őt már nem 
málenkij robotra, hanem donbászi 
munkaszolgálatra. Gyerekként me-
séltek róluk a szüleim, de már a fő-

iskolán tudatosodott bennem, 
hogy mit is jelent ez az esemény, 
hogy emlékeznünk kell rá.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– A családom mellett az egyik 
legfontosabb dolog, amely az éle-
temet kitölti, teljessé teszi. Eb-
ben tudom megvalósítani önma-
gamat, szakmailag maximálisan 
ki tudok teljesedni, amiért na-
gyon hálás vagyok. Azt a türel-
met, szakértelmet, amelyet diák-
koromban kaptam a tanáraimtól, 
azt próbálom én is nyújtani a di-
ákjaim felé, rávezetve őket en-
nek a szakmának a szépségeire.

– Meséljen a családjáról.
– A családom az első az éle-

temben. Férjemmel a főiskolán 
ismerkedtünk meg, évfolyam-
társak voltunk, majd a barátság-
ból mélyebb kapcsolat lett. Egy 
tizenegy éves kisfiú boldog szü-
lei vagyunk, mindenben támo-
gatjuk egymást. Számomra fon-
tos egy erős családi háttér kiala-
kítása, hogy ki tudjunk bontakoz-
ni a hivatásunkban is. Úgy ér-
zem, hogy Isten segítségével ez 
nálunk megadatott. Maximálisan 
segítjük egymást, és erre nagyon 
büszke vagyok.

– Milyen tervei vannak?
– Elsősorban feleségként és 

édesanyaként gondolkodom, 
ezért szeretném fenntartani azt 
a biztonságot nyújtó családi kö-
zeget, amelyben a gyermekem is 
tudhatja, hogy bizalommal for-
dulhat hozzánk. Szakmai szem-
pontból pedig fontos számomra, 
hogy meg tudjak felelni azoknak 
a folyamatosan megújuló kihívá-
soknak, amelyeket a felsőokta-
tásban tevékenykedőknek telje-
síteniük kell.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Értékőrzés, értékátadás 
fiatalos lendülettel

Évzáró a Rezeda Folkműhelynél

Amikor is magasan képzett, 
munkájukat hivatásszerűen vég-
ző népdal- és néptáncoktatók, 

népzenészek okítják a fiatalabb 
nemzedék tagjait, akiket lelkes 
szülők visznek a foglalkozá-
sokra, bátorítják csemetéiket, és 
együtt örülnek minden kisebb-
nagyobb sikernek. Mert most 
ez történik a Rezeda háza táján.

Hamar be kellett látnunk, 
hogy online formában igazából 
nem működik a néptáncoktatás, 
hisz annak lételeme a közösségi 
tér, számolt be az utóbbi másfél 
esztendő nehézségeiről Váradi 

Enikő, a folkműhely vezetője. Így 
aztán minden alkalmat meg kellett 
ragadnunk a személyes találkozá-
sok megtartására. Ebben a szülők 
nagyszerű partnernek bizonyultak. 

Hála és köszönet illeti ezért őket, 
akárcsak Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának vezetőit, akik 
a próbákhoz szükséges termet biz-
tosították. 

Szilágyi Mátyás, a beregszá-
szi magyar külképviselet vezető-
je nagyra értékelte azt a szakmai 
munkát, ami a folkműhelyben im-
már öt éve zajlik. Az anyaország-
nak nem csupán a külhoni magyar 
oktatás, a gazdaság fejlesztéséhez 
kell minden segítséget megadni, ha-

nem az itteni közösségek hagyo-
mányőrző és -átörökítő tevékeny-
ségéhez is, hangsúlyozta a diplo-
mata. Babják Edit, a Beregszászi 
Városi Oktatási Osztály vezetője 
a Rezeda Folkműhelyt a telepü-
lés egyik ékének nevezte. Azt kí-
vánta, hogy a műhely égisze alatt 
működő formációk, illetve az itt 
nevelkedő szólóénekesek és zené-
szek a továbbiakban vigyék mesz-
szire Beregszász jó hírét. 

A Rezeda néptánccsoport tag-
jaival ezúttal képzeletbeli utazást 
tehettünk a Kárpát-medencében, 

megismerkedve a 
különböző tájegy-
ségek táncaival. A 
Csicsergő csoport 
pedig több régió-
ban honos gyer-
mekjátékokat mu-
tatott be (felkészí-
tő Szilágyiné Tóth 
Gabriella). A Re-
zeda énekegyüttes 
jóvoltából számos 
tájegység népdal-
kincsével ismer-
kedhettünk meg.

A g á l a m ű -
sor során meg-
bizonyosodhat-
tunk arról, hogy 
a folkműhelyben 

Halász Bertalannak (harmonika), 
Komáromi Zsanettnek (ének) 
és Galgóczy Martinnak (hege-
dű) köszönhetően komoly hang-
szeres képzés folyik. A bemuta-
tott néptáncokat Váradi Enikő 
és Orosz Péter tanította be, kí-
sért a Sodró Együttes és a Re-
zeda Band. 

A műsorszámok végén fel-
hangzó hosszan tartó taps jelez-
te egy-egy produkciók sikerét. 

Kovács Elemér

Minden év júniusának harma-
dik vasárnapján ünneplik Uk-
rajnában az egészségügyi dol-
gozók napját. Egy olyan hi-
vatás képviselőit méltatják, 
amelynek szereplői egész életü-
kön keresztül azon fáradoznak, 
hogy segítsenek embertársaik-
nak az egészség megőrzésében, 

illetve betegség esetén igyekez-
zenek enyhíteni a fizikai és lel-
ki fájdalmakat.

Ebből az alkalomból a Bereg-
szászi Járási Közigazgatási Hiva-
tal nagytermében került sor arra 
az ünnepi eseményre, amelynek 
során a szakma legjobbjai köszö-
nő okleveleket és különböző ki-
tüntetéseket vehettek át.

Az orvosokat, nővéreket, 

Az egészségügyi dolgozókat 
méltatták

ápolókat, és az egészségügy-
ben dolgozókat köszöntötte töb-
bek között Ihor Vantyuh, a Be-
regszászi Járási Közigazgatási 
Hivatal elnöke, Rezes Károly, 
a Beregszászi Járási Tanács el-
nöke, Lovga Nagyija, a Bereg-
szászi Városi Tanács helyettes 
vezetője.

Az említett személyekhez ha-
sonlóan, ugyancsak oklevelekkel 
köszönte meg kollégái munkáját 
Hegyes Ruszlana, a Beregszászi 
Alapellátási Központ főorvosa, 
valamint Ivan Males, a Linner 
Bertalan nevét viselő Beregszászi 
Járási Kórház főorvosa is.

Az esemény ünnepi koncert-
tel zárult.

(jakab)

A Beregszász vonzáskörzetéhez tartozó egészségügyi 
intézmények kitüntetettjei
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„Boldog lehetsz, Izráel, van-e 
hasonló hozzád? Nép, amelyet 
védelmez az Úr! Ő a te segítő 
pajzsod és dicsőséges kardod. 
Hízelegnek majd ellenségeid, és 
te azok magaslatain lépdelsz.” 
(5Móz 33, 29)

Ma a hívő nép nevezi magát 
Isten népének, lelki Izráelnek. 
Szabad-e kérdeznem, hogy bol-
dog emberek a hívők? Boldog 
vagy-e, kedves Olvasóm? Van-e 
védelmeződ, segítőd, ha kell, 
lesz-e valaki, aki  kiáll érted? 
Vannak-e ellenségeid? Hányan, 
sokan? Nem is tudod? Ha nem 
tudnád, elárulom: nekem egy 
egész ördögsereg az ellenségem. 
Lesnek rám éjjel-nappal. Csap-
dát állítanak a lelkemnek még 
álmomban is! Tudom, hogy utá-
nad is kullog néhány belőlük. Vi-
gyázz, mert nagyon ravaszul tá-
madnak!

A világ epekedik a boldog-
ság után. De nem találják, mert 
nem lehet megvásárolni pénzért, 
szépségért, okosságért. A bol-
dogság Isten áldásának a követ-
kezménye, eredménye, gyümöl-
cse. Minden embernek jár a bol-
dogság, minden ember megkap-
hatja Isten áldását. Ha megígé-
rem valakinek, hogy ma átadom 
az ajándékomat, akkor előbb ta-
lálkoznom kell az illetővel, más-
ként nem adhatom át. Isten talál-
kozni akar minden emberrel, sze-
mélyesen, mert mindenki számá-
ra van ajándéka.

A boldogság kívánása vagy 
remélése Isten nélkül csak re-
mény és vágy marad. A sátán kez-
dettől azon fáradozott, hogy az 
ember szívét elfordítsa, eltávolít-
sa Istentől. Boldogságot, örömöt, 
békét, gazdagságot, nagy szerel-
met, sikereket ígér. Akik elhiszik, 
akik engednek a kísértőnek, akik 
kinyújtják kezüket a tiltott dol-
gok után, akik áruba bocsátják 
testüket, lelküket a vélt boldog-
ságért, soha nem boldogok iga-
zán, tartósan.

Mindig  megtévesztette, meg-
kísértette az embereket az a 
tévhiedelem, hogy „a boldogsá-
gomnak magam vagyok a ková-
csa”. Sokan próbálkoztak, ková-
csolgattak, de nem sikerült ki-
kalapálni a tartós boldogságot. 
Apró, ideig-óráig taró örömöket 
nem lehet boldogságnak nevez-
ni. Mert a boldogság egy ben-
ső lelkiállapot, az öröm csupán 
hangulat. Például: örülök, mert 
egy kedves tanítványomtól leve-
let kaptam ma. Boldog vagyok, 
mert az unokám átadta szívét 
Jézusnak. Boldog vagyok, mert 
békességem van az ő örök élete 
felől, biztonságban érzem életét 
Jézus mellett. Örülök, mert ma 
fel tudtam kelni, képes vagyok 
munkámat végezni. Boldog va-
gyok, mert tudom, hogy semmi 
nem történhet velem Isten tud-
ta nélkül. Biztonságban érzem 
magam, békességem van annak 
a sok nyomorúságnak, veszély-
nek, gyilkosságnak, rablásnak el-
lenére, ami körülöttem, városom-
ban történik naponta. Boldog le-
hetsz, boldog vagy, kedves Olva-
sóm, ha találkoztál már Istennel, 
ha már átadtad szívedet, életedet 
Neki. Népéhez tartozol, ahhoz a 
néphez, akit Ő véd.   

Isten győzelemre visz
Lehet, hogy nem vagy gaz-

dag, lehet, hogy egészséged is 
megromlott, talán ágyban fek-
szel, lehet, hogy magányos, elha-
gyott vagy, nem tartozol a sikeres 
emberek sorába, nincs rangod és 
hírneved. De szívedben ott a bi-
zonyosság: Isten megígérte, hogy 
megőriz, megsegít, védelmez.

„Kicsoda olyan, mint te?” – 
kérdezi az ige. Bízzál, higyj, mert 
Ő a te pajzsod. Övé vagy és Neki 
gondja van gyermekeire, rád is. 
Nem úgy, mint azt a világ várja, 
kívánja. Lelkedbe senki nem lát, 
de nyugalmadat, békédet, bizal-
madat érzik az emberek. 

Lehet, hogy vannak ellensé-
geid, ne hadakozz ellenük, add át 
Istennek őket! Kérj áldást, megté-
rést életükre! Meglátod mit cse-
lekszik Isten a te javadra. „Az 
Úrnak kedveltje bátorságban la-
kozik Ő mellette, fedezi őt min-
den időben.” (Zsolt 32,7) Van kí-
sértő, van veszedelem ebben a vi-
lágban, de Isten tudta és engedé-
lye nélkül semmi sem történhet 
az Ő gyermekeivel.

Jób igaz, istenfélő ember volt. 
Megkínozta a sátán, de életéhez 
nem nyúlhatott, mert az Úr nem 
adott rá engedélyt. Egyszer meg-
halt Jób is, de csak akkor, amikor 
az Úr engedélyezte. Ne félj és ne 
szomorítson, hogy neked keve-
sebb és más van, mint a rokona-
idnak, szomszédoknak! Örvendj, 
mert neked biztonságod, békes-
séged van! 

Áldott vagy! Ki a te erőssé-
ged? Az áldást adó Isten! Életed-
del terve és célja van! Veled más 
a terve, mint velem. Győzelem-
re viszi életedet, mert Ő hadako-
zik érted.

Nagy nemzetközi sportverse-
nyeken, olimpiákon nem minden 
versenyző áll a dobogón, nem 
mindenki kap érmet. De azok, 
akik ott vannak, versenyeznek, 
küzdenek megfeszített erővel, 
mind képviselik az ő népüket, or-
szágukat. És hazatérve ünneplik 
őket. Mi is versenypályán küz-
dünk. Isten megváltott gyerme-
keiért, érted, kedves Olvasóm, 
és értem is egy egész angyali se-
reg izgul. Gondolom, ha nem is 
azzal az idegi-izgalommal, aho-
gyan mi izgulunk egy aranyér-
mes győzelemért, de a vágy, a 
szeretet, a figyelem biztosan ott 
van bennük. Tudod-e, hogy vár-
nak minket, várják a hazatéré-
sünket? Tudod-e, hogy a neved 
fel van írva ott egy nagy könyv-
be? Tudod-e, hogy nagy-nagy 
öröm volt a mennyben akkor, 
amikor te és én is döntöttünk Jé-
zus Krisztus mellett, és átadtuk 
szívünket, életünket Néki? Ez 
igaz, meg van írva, hogy nagy 
öröm van a mennyben egy meg-
térő bűnös felett.

Kedves Olvasóm, boldog 
vagy-e? Kérlek, ne csak fuss, 
győzzél is! Győzhetsz! Mert a 
versenypályán melletted, veled 
együtt fut, halad Jézus. Ne add 
fel a küzdelmet!

Gyenge vagy, elfáradtál? Még 
tarts ki, a cél még előtted van és 
biztos, hogy Jézus győzelemre se-
gíti életedet. Ő megígérte.

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Az igét tisztán és teljesen hirdetni
Lelkészbeiktatás Munkácson

Gulácsy Dániel feleségével, La-
urával együtt pásztorolja a rájuk 
bízott nyájat. 

Zán Fábián Sándor reformá-
tus püspök igehirdetésében egy új 
út kezdetének nevezte ezt az al-
kalmat, amikor is lelkész és gyü-

lekezet elkötelezi magát egymás 
mellett. Arra kérte a közösséget, 
imádkozzanak vezetőjükért, hogy 
mindenkor Isten alkalmas eszkö-
ze lehessen a gyülekezet pászto-
rolására, hogy ő maga a keskeny 
úton járva azon terelgesse a rá-
bízott nyájat is. A püspök arra 
figyelmeztette a beiktatott lel-
készt, hogy úgy végezze szolgá-
latát, hogy amikor nehézségek, 

számonkérések is jönnek, bátran 
tudja kimondani Pállal együtt: „…
én teljesen jó lelkiismerettel szol-
gáltam Istennek mind a mai napig” 
(ApCsel 23, 1). Jó lelkiismerettel 
szolgálni azt jelenti, hogy van cé-
lom, ami nem önös, hanem Istentől 
való, és naprakészen kész vagyok 
számot adni a szolgálatomról. De 

ebben a gyülekezetnek, a presbité-
riumnak is a lelkésze mellé kell áll-
ni, imádkozó szívvel és tenni aka-
rással, mondta a püspök, aki az Úr 
áldását kérte a beiktatott lelkész és 
a gyülekezet életére. 

Zsukovszky Miklós, a Beregi 
Református Egyházmegye espere-
se a beiktatást kísérő köszöntőjében 
Pál apostol Timótheusnak intézett 
intelmeit helyezte Gulácsy Dániel 

szívére: „…törekedj az igazság-
ra, kegyességre, hitre, szeretet-
re, állhatatosságra, szelídlelkű-
ségre. Harcold meg a hit nemes 
harcát, ragadd meg az örök éle-
tet, amelyre elhívattál…” (1Tim 
11-12). Majd Isten áldását kérve 
a fiatal lelkész életére, az espe-
res átadta a templom kulcsát és 
a gyülekezet pecsétjét. 

Elhívás, ige és lelkesedés 
– e három fogalomra építette 
Gulácsy Dániel székfoglaló be-
szédét. Az elhívást a beregi líce-
umban kapta, az ige, ami állan-
dó, azóta is vezeti, s lelkesedés-

sel akarja azt tovább adni, 
mondta. Úgy szeretné hir-
detni az igét, hogy egyenes 
utat „vágjon”, ahogy az ere-
deti szöveg is fogalmaz. De 
nem csupán utat kell vágni, 
de azon példamutatással kell 
járni is, mondta. Célját meg-
fogalmazva kijelentette: Is-
ten bölcsességét kérve úgy 
szeretne élni, az igét tisztán 
és teljesen hirdetve szolgál-
ni, hogy kipróbált ember-
ként majd Jézus előtt meg-
állva nyugodt szívvel tudja 
vallani: „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat el-
végeztem, a hitet megtartot-
tam, végezetre eltétetett ne-
kem az igazság koronája, 

amelyet megad nekem az Úr…” 
(2Tim 4, 7–8).

Az alkalmat megtisztelő lel-
készek, vendégek egy-egy ige 
kíséretében kérték Isten áldását 
a frissen beiktatott lelkész és az 
általa vezetett közösség életére, a 
gyülekezet énekkara és kisegyüt-
tese pedig énekben fogalmazta 
meg jókívánságait.

Marton Erzsébet

Mint a felvezetőben elhang-
zott, az elmúlt évben kevés alka-
lom nyílott a komolyzene kedve-
lőinek és előadóinak a személyes 
találkozásra. Pedig a művésze-
ti iskolák növendé-
kei most is ugyan-
úgy készültek, mint 
máskor, azonban ez 
ideig nem mutathat-
ták meg széles kör-
ben tehetségüket. A 
mostani délután so-
rán erre remek alka-
lom nyílik. 

Megnyitó be-
szédében Orosz Il-
dikó, a Rákóczi Fő-
iskola és a PCS el-
nöke rámutatott: a 
zene segítségével 
egy csodálatos vi-
lág tárul fel előt-
tünk, amikor is egy-
felől a közönségnek 
nem mindennapi él-
ményben van ré-
sze. Másfelől pe-
dig a zenész élete is kiteljesedik 
azáltal, hogy hangszere segítsé-
gével sikerül kellő színvonalon 
megszólaltatni a választott ze-
neművet. 

De miért is esett a választás a 

Zenehíd a Rákóczi Főiskolán

Koncert Bach és Beethoven 
műveiből

A Kodály Zoltán nevét viselő Beregszászi Művészeti Iskola húsz ki-
emelkedően tehetséges növendéke tanáraik részvételével nagyszerű 
koncertet adott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-
lán. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet közremű-
ködésével lebonyolított hangverseny során a közönség a zeneiroda-
lom két nagy óriása, Bach és Beethoven munkásságával ismerked-
hetett meg behatóbban. A rendezvény a Kreatív Európa program 
Zenehíd projekt keretében eső ízben valósult meg. 

zeneművészet két óriására? Johann 
Sebastian Bach barokk kori német 
zeneszerző, orgonista, hegedűmű-
vész a zeneművészet kiemelkedő 
egyénisége, a protestáns egyhá-

zi zene jeles képviselője. Hatása a 
zenekultúrára felmérhetetlen. Mű-
vei mély intellektuális tartalmuk és 
tanító jellegük miatt zeneszerzők 
nemzedékeire hatottak. Ludwig 
van Beethoven a bécsi klasszika 

lezárója és a romantika úttörő-
je. Különleges személyiség volt 
kivételes egyedi életúttal. Bee-
thoven jelentősége azon mérhe-
tő, mennyire meghatározta a ké-
sőbbi zenetörténet számos alak-
jának pályáját.

Valamennyi zenemű felsoro-
lására itt nincs módunk, ám any-
nyit feltétlenül el kell monda-
nunk, hogy a művészeti iskola 
ifjú tehetségei Bach és Beetho-
ven műveit a zongora mellett 
hegedűn, szaxofonon, klariné-
ton és fuvolán szólaltatták meg. 
A hangverseny különleges szín-
foltja volt az, amikor a tanárok-
ból és növendékeikből összeállt 
alkalmi és állandó együttesek ad-
ták elő a zeneszámokat. 

Megtudtuk azt is, hogy a 
koncertről készült videó felke-
rül a világhálóra, így bárki meg-

győződhet róla, hogy vidékünk 
továbbra is bővelkedik zenei te-
hetségekben, s hogy a zeneok-
tatás nálunk továbbra is magas 
színvonalon zajlik. 

Kovács Elemér
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  Településeinken foglalko-
zásuk kapcsán előszeretettel ne-
veztek el ily módon embereket. 
A beregszászi Arany Kalász hús-
részlegének vezetőjét mindenki 
– a világ legtermészetesebb mód-
ján – Csontos úrnak szólította (is-
mertünk olyan hentest, akit a háta 
mögött mindenki csak Mócsing-
nak nevezett), az ismerős aszta-
lost nálunk ma is Szálka Petinek 
hívják, a szobafestő szomszédot 
Pemzlinek, a villamoshálózat 
egykori esztergályosát Sublernek. 
A falu egyik kovácsát a villámo-
kat szóró Zeuszként emlegették, 
pedig egy alacsony, szikár ember 
volt az illető. A bort erősen ked-
velő fickó neve Nagytölcsér lett, 
vagy ahogy a helybeliek ejtet-
ték: Nagytőcsér. A vékony test-
alkatú méhészt, akinek becsüle-
tes neve egyébként Hadar Gyula 
volt, a falubelijei Szúnyog Gyulá-
nak hívták. Nyilvánvalóan a sze-
mélyes érintettség okán számom-
ra a legszimpatikusabb ezek kö-
zül az, hogy az ardai pincemestert 
a környezetében mindenki Gönci 
Bertiként emlegette. Egyik gye-
rekkori meghatározó emlékem 
a következő: a bolt előtt kígyó-
zó sorban a többiekkel együtt én 
is a kenyeres autó megjelenésére 
vártam, amikor egy idősebb férfi 
megszólított:

– Ugye te a Gönci Berti fia 
vagy? 

– Igen – válaszoltam meg-
szeppenve. 

– Hasonlítasz apádra.
Csak jóval később tudtam 

Barangolás a vidék ragadványneveinek világában (2.)

Valamennyi személy fontos a 
közösség számára

(Folytatás. Elejét lásd a 14. számunkban)
Névadáskor az alkati sajátosság szintén meghatározó volt. Sejtjük, 
hogy kiből lehetett Gólyaláb, Hosszúpuska, Gubics, Szikáncs, Csi-
kó vagy Zsiros, aki éppen hogy rettenetesen sovány volt. A Szent 
Család – Pálóczi Feri barátomék – szintén ebbe a sorba illik: a szo-
cialista érában meglehetősen szokatlan látvány volt, hogy minden 
áldott vasárnap délelőtt a város széléről az édesapa, az édesanya a 
négy kicsiny gyerekkel szépen kiöltözve elindul a központban levő 
templomba.

meg, hogy a Magyarországon elter-
jedt egyik hordófajtát nevezik gön-
ci hordónak. 

Az ilyen jellegű névadásban ta-
lán az a legszimpatikusabb, amikor 
a ragadványnév – elsősorban annak 
köszönhetően, hogy viselői azt fel-
vállalják – nemzedékről nemzedék-
re tovább öröklődik. Ilyen például a 
népes Daru nemzetség Csonkapapi-
ból, a KismarciakNagydobronyból 
stb.

Egyértelműen a szláv-magyar 
együttélés hozadéka a Bogdán 
név, mivel Guton mindenki így 
nevezte az illető falubelijét, aki-
nek olyan bajsza volt, mint Bogdan 
Hmelnickijnek. A Grisának elke-
resztelt egyén pedig Badalóból 
amúgy egy kiköpött orosz legény-
re hasonlított. 

Az anyaggyűjtés során számos 
vándormotívumra bukkantunk, te-
hát ugyanazt a nevet több faluban is 
viselték. A vékony, csenevész fiúcs-
ka hamar megkapja a Keszeg, Keszi 
pótnevet, a vidám tréfálkozóból pe-
dig könnyen Színész lesz. Jellemző, 
hogy Színész nevűből egy faluban 
akár több is létezik egyszerre, de a 
közösséget ez látható módon nem 
zavarja, mivel mindegyikük más 
nemzedéket képvisel.

Egyértelműen megállapítható, 
hogy a nők a férfiaknál ritkában 
kapnak ragadványnevet. Kató né-
ném a szomszédból általában nem 
jónapotot köszönt ismerőseinek, 
hanem így üdvözölte őket: „Pá, 
Magduska!, Pá, Erzsike!, Pá, Ju-
liska!, így őrá menthetetlenül rára-
gadt a Pákató név. 

A hölgyek többnyire foglalkozá-
suk kapcsán kaptak ragadványneve-
ket: Postás Margit, Bótos Kati, Fod-
rász Zsuzsi. Nem csak egy ember-
nél, de egy egész közösségnél meg-
figyelhető, hogy időnként a köny-
nyebb megoldást választja. Ami-
kor a faluba – főként házasság ré-
vén – új személy kerül, s az ille-
tő például férfi, akkor a környeze-
te nem a vezetéknevét tanulja meg, 
hanem a párjáról nevezi el. Így ke-
letkeztek a Juci Pisti, a Zsóka Sa-
nyi, a Surik (Sanyi) Margó nevek. 

De előfordul az is, hogy a bekerült 
új környezetében annak a falunak 
a nevét kapja, ahonnan származik. 
A Papiból Csongorra férjhez ment 
fiatalasszonyból így lett Papi Tojó.

– Hol kapható jó bor? – kér-
dezték munka után a villamos-
szolgáltató megfáradt dolgozói.

– Hát itt, a teleppel szemközt, a 
szépasszonynál. 

A tanárokat ma is előszeretettel 
nevezik el diákjaik. A névadások-
ban gyakran felfedezhető a jóindu-
lat és a tisztelet – van, akit a gimná-
zium lelkiismereteként emlegettek 
–, máskor pedig a kritikus hozzáál-
lás figyelhető meg. A végtelenül szi-
gorú, sohasem mosolygó matemati-

katanárt ezért nevezték a háta mö-
gött a kegyetlenégéről híres náci ve-
zér után Bormannak. A divatmajmo-
ló tanárnőből így lett Misszmadam, 
az angoltanárt furcsa kiejtése mi-
att a tanítványai csak Tumarrónak 
nevezték, azt a pedagógust pedig, 
aki magyarázatkor gyakran hunyor-
gott – Pislancsnak. Aki sűrűn nyúj-
tózkodott, azt Guminyakúnak, aki 
pedig úgy beszélt, mintha állandó-
an gombóc lenne a szájában, a Bu-
borék nevet kapta. Az egyik tanár-
nak az volt a szokása, hogy mind-

egyik fiútanulót Zsigának szólított. 
Gondolom, a nyájas olvasó kitalál-
ta, hogy hamarosan a háta mögött őt 
is csak így emlegették. 

Az egyik tóháti falu remek focis-
tája azzal hozta ki feleségét a sodrá-
ból, hogy a vasárnapi ebédből csak 
néhány kanállal volt hajlandó elfo-
gyasztani. Hamarosan bevallotta a 
párjának, hogy nagyon ízlik a főztje, 
ám ha jóllakik, akkor állandóan azt 
érzi a mérkőzés alatt, hogy lötyög a 
húsleves a hasában. Természetesen 
a dolognak hamar híre ment, s at-
tól kezdődően a csapat tagjai csak 
Lötyinek szólították a középcsatárt.

Kevesen büszkélkedhetnek az-
zal, hogy két ragadványnevük is 

van. Bégányi barátunk egy végte-
lenül kedves és előzékeny közép-
korú férfi, aki délelőttönként min-
denkinek „hellókát” köszön, ha-
marosan rajta is maradt ez a név. 
Délután viszont a kocsmában né-
hány sör elfogyasztása után már 
tigrisként viselkedik. Ilyenkor a 
Tigris megszólítás jár neki. 

Írásunkat azzal kezdtük, hogy 
a ragadványnevek létrejötte az 
egyén egyértelmű beazonosítá-
sa szándékán túl azzal magya-
rázható, hogy a hagyományos 

közösség a tagjairól minél több 
ismerettel kíván rendelkezni. 
Ezeket a jegyeket szereti mind 
egyértelműbbé tenni. Az alapve-
tő szándék akkor sem más, ha azt 
a jelzőt az illető esetleg sértőnek, 
igazságtalannak tartotta. 

A bölcsebbek viszont tudták, 
hogy a közösségi ítélet, szemlé-
let, netán bélyeg – hívjuk bárhogy 
is – ellen nincs apelláta, azt el kell 
fogadni. Aki ezt a játékszabályt 
megértette, az többnyire így mu-
tatkozott be.

– Kis János vagyok – a bará-
taimnak, ismerőseimnek egysze-
rűen Kopek.

Kovács Elemér

Az illusztrációt Gogola Zoltán készítette

A megjelenteket Tóth Zsolt 
programfelelős, négygyermekes 
apuka üdvözölte, majd Tarpai 
József, a KMNE elnöke – öt le-
ányzó édesapja – beszélt a csa-
lád igazi értékeiről, az apák sze-
repéről. Popovics Béla munká-
csi tanár, helytörténész, idegen-
vezető – négy leány szerető apu-
kája – vitaindító előadását hall-
gathatták meg, melynek témája 
a menni vagy maradni volt. 

Trianon óta a Magyarország 
határain kívülre szakadt nemzet-
rész életében egy bizonyos ideig-
lenesség és kettősség van jelen. 
Az anyaországban ukránnak vagy 
románnak stb. nevezik, a szülő-
földjén meg másodrangú állam-
polgárnak tartják őket. De ez nem 

Apák napja a nagycsaládosoknál

Menni vagy maradni, család 
vagy luxus?

Lassan Kárpátaljára is begyűrűzik az apák napja megünneplése. 
De ez így igazságos. Hisz, ha méltatjuk az anyák napját, a gyermek-
napot, akkor a családfőkről miért feledkeznénk meg?! A Kárpátal-
jai Nagycsaládosok Egyesületében (KMNE) immáron évek óta ren-
dezvényt szerveznek június harmadik vasárnapja tájékán az édes-
apáknak. Idén erre a Barátság Stadionban került sor.

szabad, hogy megtörjön bennünket. 
Tudatosítsuk magunkban, hogy ez a 
föld, ahová születtünk, ez az igazi 
otthonunk. S bár a jobb élet remé-
nyében igen sokan választják a kül-
földi létet, de bárhová költözünk, 
ezt az érzést nem találjuk meg se-
hol. Itt vagyunk igazán otthon. Ide 
kötődünk családi szálakkal, bará-
tok révén, emlékekkel. Nem má-
sutt kell keresni a boldogulást, ha-
nem azt a helyet kell szerethetőb-
bé, boldogabbá tenni, ahová szü-
lettünk, ahová Isten helyezett ben-
nünket, hangzott a vitaindítóban. 
Majd Tarpai József moderálásával 
kerekasztal-beszélgetés vette kez-
detét, melynek keretében ki-ki el-
mondhatta véleményét a témával 
kapcsolatban. Számos történettel 

ismerkedhettünk meg. Volt, aki ar-
ról számolt be, hogy soha nem is 
gondolt a külföldi munkavállalás-
ra, mert két nap távollét után kínzó 
honvágyat érez, vagy mert mindig 
is itthon képzelte el a jövőjét. Volt, 

aki pár hónapra kipróbálta ugyan a 
pénzkeresés ezen módját, de amikor 
meghallotta gyermeke síró hangját 
a telefonban – hazajött. Volt, aki 
hosszú éveket töltött családja nél-
kül a határ túloldalán, egy-két-há-
rom gyerekének nem látta a csepe-

redését, a negyediknél ezt már nem 
akarta átélni… Volt, akit nem ismert 
meg a pici gyermeke, amikor pár 
hónap távollét után hazajött, s ez a 
szívfájdalom mondatta ki vele: nem 
érdekel a pénz, része akarok lenni 

gyermekeim életének… Az itt el-
hangzott beszélgetés végén az apu-
kák egyértelműen megfogalmazták: 
lehet, hogy jobban élnénk külföld-
ön, de nem boldogabban. 

Természetesen a gyermekek 
sorsa, jövője kapcsán az a kérdés is 

terítékre került, hogy ők mennyi-
re ragaszkodnak majd a szülőföld-
jükhöz, s hogy beleszólhat-e a szü-
lő a választásukba. Nos, igen sok 
okos érv és ellenérv után egyet-
értés született abban, hogy a szü-

lőnek mindent meg kell tennie 
annak érdekében, hogy helyes 
irányt mutasson gyermekeinek, 
közvetítse számukra az igaz ér-
tékeket, de meg kell tanulni el-
engedni őket, s akár a szülő-
földön, akár külföldön képzelik 
el jövőjüket, mindig biztos tá-
maszként kell állni mögöttük… 

Bár komoly téma került ez-
úttal terítékre, igencsak barát-
ságos, jó hangulatú beszélge-
tés részesei lehettek a részt-
vevők. Akik között volt föld-
műves, tanár, gazdálkodó, vál-
lalkozó, fogtechnikus éppúgy, 
mint zenész, lelkész stb. De a 
közös hangot megtalálták, mert 
valamennyiük számára legfon-
tosabb érték a család. Erről be-
szélgettek a folytatásban, a 
közös sasliksütés, szaunázás, 
csánozás alatt is. Talán csak a 

labdarúgó-Európa-bajnokság épp 
akkor közvetített focimérkőzésé-
nek szurkolásán terelődött más-
ra a szó…

Áldja Isten az ilyen felelősség-
teljesen gondolkodó édesapákat!

Kovács Erzsébet
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– Hogyan indult a fotózás 
iránti szenvedélyük?

– Még 13 éves koromban 
kezdtem el fotózni – kezdi be-
szélgetésünket Flóra. – Akkor 
csupán hobbi szinten foglal-
koztam ezzel, de sokat olvas-
tam, tanulgattam a témában. 
Emlékszem, a baráti körünkben 
volt egy eljegyzés, amit meg-
örökíthettem. Csodálatos ér-
zés volt. Majd másfelé sodort a 
sors, könyvelőnek tanultam, de 
mindig is tudtam, hogy ez lesz 
az én utam.

– Gyermekkoromban én is 
kacsingattam a fotózás felé – 
folytatja Ákos. – Szüleim azon-
ban nekem is más irányt vá-
lasztottak. Előbb az Ungvári 
Közművelődési és Művészeti 
Koledzsben tanultam négy évet, 
majd az ungvári egyetemen ma-
gyar nyelv és irodalom szakon 
folytattam tovább. Azonban én 
is úgy gondoltam, hogy nem a 
megfelelő helyen vagyok. Ek-
kor jött egy magyarországi ál-
lás, amelyet el is fogadtam, és 
több évig ott dolgoztam. 

– Mi vezetet t  az A&F 
Photog raphy megszületéséhez?

Fiatalos lendülettel vár az A&F Photography

Kis lépésekkel a nagy 
álmok felé  

Kárpátalján nem könnyű boldogulni, de nem is lehetetlen. Sok fi-
atal vállal külföldi munkát a jobb megélhetés reményében. Bí-
zunk benne, hogy az a statisztika megfordulhat. Mindig örömmel 
tölt el, ha olyanokkal beszélgethetek, akik kipróbálták magukat 
egy másik országban, majd hazatértek és itthon indították be vál-
lalkozásukat. Így tett Molnár Flóra és vőlegénye, Kürti Ákos is, 
akik baráti biztatásra vágtak bele a fotózásba. Mára pedig A&F 
Photography nevű vállalkozásuk keretében nagy odafigyeléssel 
örökítik meg egy-egy esküvő, keresztelő minden fontos pillanatát. 
Velük beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.

– Mindketten Tatabányán dol-
goztunk, ott ismerkedtünk meg. 
Majd egyik rokonunk meghívott a 
görögországi esküvőjére. Megem-
lítette, hogy nem lesz fotósuk, és 
megkérdezte, nem készítenénk-e 
egy pár képet. Mi vittük a fényké-
pezőgépünket, és olyan jól sikerült 
az első fotózásunk, hogy a barátok 
elkezdték kérdezni, miért nem fog-
lalkozunk ezzel komolyabb szin-
ten. Hazatérve megszületett a gon-
dolat, hogy A&F Photography né-
ven nyújtsunk szolgáltatást – em-
lékszik vissza Flóra.

– Hol tanulták a szakma alap-
jait?

– Mindent magunktól sajátítot-
tunk el – büszkélkedik Ákos. – So-
kat olvastunk, gyakoroltunk, az 
internet világa tele van oktató vi-
deókkal, amelyekből nagyon jól 
el lehet sajátítani a fotózás csín-
ját-bínját. Emellett pedig a sok 
gyakorlás, tapasztalatszerzés is 
hozzáad a munkánk minőségének 
javulásához. 

– Milyen nehézségekkel talál-
ták szembe magukat?

– Kezdetben nem volt megfele-
lő eszköztárunk a jó minőségű ké-
pek készítéséhez. Mint említettem, 

rengeteget kellett tanulnunk, gya-
korolnunk is. Emellett nehéz volt 
magunkat megismertetni, elfogad-
tatni fotósként, hisz mindkettőnk-
nek más oldalát ismerték az embe-
rek, más tevékenységgel azonosí-
tottak, így ki kellett alakítanunk 
a saját profilunkat, hogy már fo-
tósként gondoljanak ránk – érte-
nek egyet.

– Mit nyújtanak a megrende-
lőknek?

– Szívesen megörökítünk bár-
milyen eseményt, amire felkér-

nek minket. Ilyenek az esküvők, 
keresztelők, babafotózások, je-
gyes fotózások, de akár egysze-
mélyes modellképek készítésére 
is vállakozunk. Néhány fotóstól 
eltérően a keresztelésnél nemcsak 
a templomban fényképezünk, ha-
nem hamarabb érkezve a család-
hoz, otthonukban örökítjük meg a 
készülődés pillanatait, így felsza-
badultabb érzéseket jeleníthetünk 
meg. Közösségi oldalunkon meg-
találhatnak minket, valamint a fel-
töltött képeinkből is inspirálódhat-
nak – mondja Ákos.

– Vannak olyan alkalmak, 
akár egy nagyobb esküvő, amikor 
mindketten fotózunk. Azonban 
akadnak olyanok is, amikor csak 
Ákos készít képeket, én olyankor 
csakis a vendéggel foglalkozom. 
Fontos számomra a jó kommu-
nikáció, hogy megbízzanak ben-
nünk a megrendelőink. Ilyenkor 
megnyugtatom őket, hogy minden 
rendben lesz, beállítom az adott 
pózba, hogy a legelőnyösebb arcu-
kat mutathassák a képeken – egé-
szíti ki Flóra. 

– Mi az, amire mindenképp 
oda kell figyelni a fotózás alatt?

– Szinte minden apró rész-
letre. Az egyszeri pillanatokat 
mindenképp meg kell örökíte-
nünk – ilyen egy esküvőn az első 
csók, vagy amikor az ifjú pár el-
búcsúzik szüleitől, egy kereszte-
lőn a keresztelési folyamat – hi-
szen ezek fontos pillanatai a csa-
ládnak. Ilyenkor kell nagyon oda-
figyelni a fényekre, hogy megfe-
lelő mennyiségű legyen, jó szög-
ben álljunk stb. Kültéri fotózás-
nál a nap tud néha gondot okozni, 

de egy kis gyakorlással jól le-
het játszani a fényekkel – árul-
ja el a vőlegény.

– Számomra nagyon fon-
tos az érzelmek megjeleníté-
se. Hogy tiszta, erős érzelme-
ket adhassunk át. Egy boldog 
pillanatot, egy elérzékenyült 
arcot, egy szívből jövő neve-
tést. Esküvőn a párok nagyon 
izgulnak, és a fotózás alatt 
néha poénkodom, hogy a ké-
peken valódi nevetést láthas-
sunk – vallja a menyasszony.

–  Mit  je lent 
önöknek a munká-
juk?

– Van az az érzés, 
mikor rájössz arra, 
hogy amit csinálsz, 
arra mindig is vágy-
tál, mindig is ben-
ned lapult, és most 
kiteljesedsz, egész-
nek érzed magad. Mi 
is így vagyunk ezzel. 
Mindketten szerettük 
a fotózást, majd más 
irányba mentünk el, 
ma pedig ismét en-
nek élünk. A szak-
mát nem munkának, 
hanem hobbinak él-
jük meg – mondják 
szinte egyszerre.

– További ter-
vek…

– Mindenképp szeretnénk 
egy szakmai továbbképzésen 
részt venni, hogy még jobban 
fejlesszük a technikánkat. Jelen-
leg Lemberg vagy Kijev lenne a 
célpontunk, de még gondolko-
dunk ezen. Emellett az esküvői 
fotózást szeretnénk még maga-
sabb szintre fejleszteni, többet 
vállalni, hogy sokaknak meg-
örökíthessük az egyik legbol-
dogabb pillanatát.

– Mi pedig további sok sikert 
kívánunk!

Kurmay Anita

Amire a korábbi években ke-
vesebb figyelmet fordítottunk, 
az a tőkék virágzás előtti védel-
me. Csupán emlékeztetnék rá, 
hogy a táblák lemosó perme-
tezése nálunk, Kárpátalján alig 
egy évtizede nyert polgárjogot, 
és a legtöbb szőlőtulajdonos ma 
is csak akkor veszi a hátára a 
permetezőgépet, amikor a sző-
lővesszők elérték a 8-10 leve-
les állapotot. Korábban itt álta-
lánosan elfogadott volt az a vé-
lemény, hogy a legelső védeke-
zések elsősorban a peronoszpóra 
ellen irányuljanak, mivel hosszú 
évtizedek tapasztalata azt mutat-
ja, hogy ez a veszélyes kóroko-
zó támad először. És valóban, 
ha csapadékosra sikeredik a jú-
nius, akkor a jellegzetes olajfol- 
tok ebben az időszakban már tö-
megével jelennek meg a levele-
ken. Amikor pedig egy kicsit ké-
sőbb már a fürtöket is bevonja a 
jellegzetes szürkészöld bevonat, 

A szőlő növényvédelme: legfontosabb a megelőzés

A közepesnél jobb hozam 
ígérkezik

Régi, megsárgult újságokat lapozgatva, és a korabeli írásokba be-
leolvasva hamar rá kell jönnünk, hogy vidékünkön 90-100 évvel ez-
előtt a gazdák már pontosan tudták, hogy a szőlő termésének meg-
védésére csak akkor van esélyük, ha a növényvédelem során meg-
előző védekezést alkalmaznak. Akkoriban még meglehetősen szű-
kös eszköztár állt a rendelkezésünkre, nevezetesen: a peronoszpó-
ra ellen a bordói lé, a szőlő másik nagy ellenségével, a lisztharmat-
tal szemben pedig a kén. Azóta sokat változott a világ, ám az alap-
elv ugyanaz maradt, most is a megelőző jellegű növényvédelemre 
kell mindenáron törekedni. Aki nem így tesz, az óriásit kockáztat. 

akkor bizony nagyon sok a veszte-
ni való. Eddig semmiképpen sem 
szabad eljutni. 

Az utóbbi időben a szőlőtu-
lajdonosok körében mindinkább 
megfogalmazódik egy markáns 
alapelv. Amikor elérkezik a sző-
lő virágzásának az ideje, akkorra 
kedvenc növényünknek már teljes 
fegyverzetben kell állnia a kóroko-
zókkal és a kártevőkkel szemben. 

– Szinte láthatatlan, mégis na-
gyon fontos, hogy idejében meg-
történjen a beavatkozás: ez pedig 
a szőlőlisztharmat korai fertőzé-
sének a megakadályozása – vall-
ja Varga István benei szőlész-bo-
rász. – Laboratóriumi vizsgálatok 
ugyanis számtalanszor kimutatták, 
hogy a lisztharmat, ha hirtelen me-
legre vált az idő, a szőlőt már 3-4 
lombleveles állapotában képes je-
lentősen megfertőzni. Ekkor álta-
lában még április végén, május ele-
jén járunk. Nagy bajt ilyenkor lát-
szólag nem csinál, ám ugrásra ké-

szen áll arra, hogy a későbbiek so-
rán – futballnyelven szólva – totális 
letámadásba kezdjen. Ezt kell meg-
akadályozni még virágzás előtt. Az 
első permetezéskor általában még 
csupán egy kontakt szert, például 
ként használunk, ám a szőlő nyitá-

sakor már ajánlatos egy felszívó-
dó hatású készítményt is bevetni. 

– De miért is van szükség a 
nagyágyúra?

– Általában úgy tartják, hogy 
egy-egy szőlőfajta esetében a vi-
rágzás 10-12 nap alatt lezajlik, ám 
ez csak akkor történik meg, ha nem 
köszönt be egy rövidebb-hosszabb 
esős periódus. Ami június hónap-
ban nálunk nem számít ritka jelen-

ségnek. Mert akkor bizony egy ve-
gyes telepítésű szőlőültetvényben 
a virágzás egy hónapnál hosszabb 
ideig is elhúzódhat. Ennyi időre – 
de még két hétre sem – hagyhatjuk 
a tőkéket védelem nélkül. 

– Úgy értesültem, hogy a szür-

kepenész, illetve a fakórothadás 
elleni védekezést is igen korán 
kell elkezdeni. 

– Így igaz, hisz ez a két beteg-
ség is tönkre tudja tenni a termés 
jelentős részét. Méghozzá a szü-
retet közvetlenül megelőző idő-
szakban, amikor a gazda joggal 
reménykedik legalább egy köze-
pes termésben. Mint ahogy erre az 
esély az idei esztendőben is meg-

van. Aki tehát semmit sem akar 
a véletlenre bízni, az ezek ellen a 
betegségek ellen is felveszi a har-
cot még virágzás előtt. Legjobb, 
ha Folpannal kezeli az ültetvényt.

– Mind ez ideig jobbára az eu-
rópai borszőlőfajták, illetve a cse-

megeszőlők nö-
vényvédelméről 
szóltunk. Azok-
nak, akiknek a 
kertjében vagy a 
ház melletti, előtti 
lugason Izabella 
szőlő terem, a kö-
tözésen és a visz-
szavágáson kívül 
nincs más dol-
guk?

– De van. Bő 
két évtizede pusz-
tít nálunk a fe-
keteragya néven 
elhíresült gom-
babetegség, ami 
általában akkor 
támadja meg az 
Izabella szőlő-
fürtöket, amikor 
azokon a bogyók 
elérik a borsó-
szem nagyságot. 
E gombabetegség 
ellen méghozzá 
megelőző jelleg-

gel, és csakis valamelyik felszí-
vódó hatású készítménnyel lehet 
védekezni. Ne feledjük, hogy ta-
valy általában a gazdák gyenge 
termést takarítottak be a magán-
termő szőlőkkel betelepített ül-
tetvényeikről, ezért úgy vélem, 
most érdemes fokozottan odafi-
gyelni ezeknek a tőkéknek a vé-
delmére is. 

-ardai-

László Árpád salánki szőlész-borász 
szerint fontos a hajtásválogatás
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A házi nyúl tenyésztése Kár-
pátalja szerte népszerű és el-
terjedt hagyomány. A barom-
fi és sertés tartása után a nyúl-
tenyésztéssel foglalkoznak a 
legtöbben. Sokszor felmerül a 
kérdés, főleg tavasszal és nyár 
elején, hogyan tudjuk megvé-
deni nyulainkat a fertőző be-
tegségekkel szemben.  

Jó tudni védőoltással megelőz-
hetőek a fertőző nyúlbetegségek.

Myxomatosis
A nyulak myxomatosisát 

egy az emberi himlőhöz hasonló 
poxvírus okozza, melyet általá-
ban a szúnyogok terjesztenek. A 
betegség nagyon veszélyes, álta-
lában elhullással végződik. Egy-

hetes lappangási idő után a leg-
jellemzőbb tünetek a fejen ala-
kulnak ki. Hurutos, majd geny-
nyes szem és orrfolyás mellett 
a szem körül az orron és a fü-
leken daganatszerű növedékek 
alakulhatnak ki, melyek később 
a nemi szervek körül, majd test 
szerte jelentkezhetnek. Az álla-
tok étvágytalanok, lesoványod-
nak, sok esetben elhullás is bekö-
vetkezik. A szúnyogháló sem ad 
biztos védelmet, mivel a beteg-
séget időnként a bolhák és más 
vérszívó ízeltlábúak is terjeszt-
hetik, ráadásul a fertőzött ízelt-
lábút a takarmánnyal is bejuttat-
hatjuk. Biztos védelmet csak vé-

Gyakori nyúlbetegségek és 
azok elkerülésének módjai

dőoltással lehet kialakítani! A be-
tegséget csak tünetileg lehet ke-
zelni, mely sok esetben kudarccal 
végződik.

Nyulak vérzéses betegsége
A nyulak vérzéses betegségét 

(Rabbit Haemorhagic Desease, 
RHD) egy calicivírus okozza. A 
kórokozó fertőzött váladékok-
kal gyorsan terjed és nagyon ve-
szélyes, általában elhullással járó 
megbetegedést okoz. A fertőzés 
1-2 nap alatt drasztikus tüneteket 
idéz elő, láz, levertség, étvágyta-
lanság, majd hirtelen véres orrfo-
lyás, légszomj után a nyulak álta-
lában elpusztulnak. Szerencsére 
van forgalomban védőoltás, mely-
lyel védekezhetünk a betegség el-

len. Megbetegedés esetén kezelést 
nem szabad alkalmazni, a fertőzött 
nyulakat kíméletesen el kell altatni, 
és a megbetegedést hatósági állat-
orvosnak be kell jelenteni!

Mi a nyulak oltási programja?
6 hetes kor után: Pestorin 

mormyx, azt 4 hét múlva kell meg-
ismételni, majd félévente!

A nyulak egyik legveszedel-
mesebb nem vírusos betegsége a 
kokcidiózis, amely nagy kárt okoz-
hat. A kokcidiumok igen apró vég-
lények, a nyulak vékony- és vas-
tagbelében, valamint az epeerekben 
élősködnek. Egészséges nyulakban 
is előfordulhatnak anélkül, hogy be-

tegséget idéznének elő. Az egy-
sejtű parazita egyik nyúlról a má-
sikra rendszerint a nyúltrágyá-
val, szennyezett élelemmel vagy 
szennyezett alommal terjed. 

A betegség másik veszélyes 
formája a bélkokcidiózis (nyúl 
vérhas). Ennek tünetei: ismétlődő 
étvágytalanság, híg, zöldes has-
menés, mely később véressé vá-
lik, továbbá enyhe felfúvódás ész-
lelhető. A nyulak lázasak, étvá-
gyuk csökken, a szokásosnál több 
vizet isznak, lesoványodnak, álla-
potuk egyre inkább leromlik. Egy 
részük minden látható előzmény 
nélkül hirtelen elpusztul. A beteg-
ség általában tömegesen jelentke-
zik, és néhány nap alatt megfer-
tőzheti az egész állományt, főként 
a fiatal állatokat.

Kezelés: többféle gyógyszer 
szükséges a kezeléséhez, amíg 
kialakul a természetes immuni-
tás a kórokozó ellen. Hatékony 
gyógyszer az állatgyógyászati 
patikákban kapható Solikox-

oldat, amelynek nincs 
mellékhatása, és több-
szörös (25-szörös) túl-
adagolása sem mérge-
ző. Adagolása a hatályos 
használati utasítás sze-
rint 0,4 milliliter 1 ki-
logramm élősúlyra szá-
mítva, az ivóvízbe ke-
verve 2-3 napon keresz-
tül. Jó eredményt érünk 
el Norszulfazollal. Eb-
ből egy liter vízhez két 
gramm szükséges. Ezt 
öt–hét napig kell adagol-
ni. Segíthet az almaecetes 
oldat is. Egy liter vízhez 
egy milliliter 9 százalé-
kos almaecet szükséges.

A megelőzés fontos 
része, hogy jódot juttas-
sunk az állataink szerve-
zetébe. Ezt úgy oldhat-

juk meg, hogy öt napon keresz-
tül jóddal dúsított vizet itatunk 
velük. Adagolása: 2 milliliter, 
minden patikában recept nélkül 
kapható 3%-os jódos oldat 1 liter 
vízhez. Ezzel két célt érünk el: 
fertőtlenítjük az ivóedényt, más-
részt elpusztítjuk az állat gyom-
rában lévő káros baktériumokat. 
Az itatáshoz kizárólag műanyag 
edényt használjunk.

A tápboltokban kaphatók a 
nyulak számára készített takar-
mány granulátumok, amelyek 
kokcidiózis elleni készítménye-
ket is tartalmaznak.

Gazdag Sándor 
falugazdász (KMVSZ)

A homoktövis (Hippophae 
rhamnoides) kiemelkedő C-vi-
tamin forrás, a citromnál tíz-
szeresen többet tartalmaz. A 
homoktövis gyümölcscélú ne-
mesítése Oroszországban kez-
dődött a XX. század elején. Az 
ötvenes évek elején kerültek az 
első fajták kereskedelmi forga-
lomba. E fajták jellemzői a vi-
szonylag alacsony C-vitamin 
tartalom, a magas cukor és olaj-
tartalom, és a nagy gyümölcs-
méret. Az egyetemi éveim alatt 
a hetvenes évek végén már Le-
ningrád környékén ipari ültet-
vényeket is láttam. A világ ter-
mesztésében az utóbbi évtize-
dekben azok a fajták kerültek 
előtérbe, melyek tövismente-
sek, C-vitamin tartalmúk ma-
gas, bőtermők, gépi betakarí-
tásra alkalmasak. A tövismen-
tesség nézetem szerint az egyi-
ke azoknak a kritériumoknak, 
amit ha kiküszöbölnek, a ho-
moktövis nagyon gyorsan el fog 
terjedni a Kárpátmedencében 
is, mert egy kimagasló tulaj-
donságokkal rendelkező nö-
vény. Viszont, aki már próbál-
ta leszedni a gyümölcsét a tövi-
sek közül, az tudja mily kín-ke-
serves munka megküzdeni az 
ezernyi tövissel.

Kétlaki növény. Ültetvények-
be a biztonságos terméshozás ér-
dekében nő- és hímvirágú egye-
deket kell ültetni, melyek ará-
nya 9:1. Április végén virágzik. 
A termős virágok tömött fürtben, 
míg a külön bokron fejlődő por-
zós virágok rövid füzérekben áll-
nak főleg a vesszők felső végén. 
A megporzást a szél végzi.

Igénytelen növény, a leg-
szegényebb, száraz talajokon is 
megél. Jól alkalmazkodik a sós 
talajokhoz is. Gyökere a talaj fel-
ső rétegében helyezkedik el, me-
lyen a levegő nitrogénjét megkö-
tő sugárgombák élnek szimbió-
zisban. A téli hideget jól elvise-
li, megfelelően telel át –40 0C 
esetén is. Virágait a tavaszi fa-
gyok nem károsítják. Szaporí-
tása vegetatív úton történik. Tö-
megesen szaporodik gyökérsar-
jakról, továbbá jól szaporítha-
tó fás – és zölddugványozással. 
Ültetvényekbe fajtától függően 
4,5-5 m sor- és 1,5-2,0 m tőtá-

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Homoktövis
volságot javasolnak. Egy vagy 
kéttörzsű bokorfává nevelik. 
A nővirágú egyedek termőko-
rú metszése folyamatos ritkítás-
ból áll. A hímvirágú növényeket 
4-5 évente metszik, magasságu-
kat és szélességüket csökkentik. 
Gyümölcsöt 3-4 éves kortól hoz. 
Termését az éves vesszőkön hoz-
za. Gyümölcsei fajtától függően 
augusztus végétől szeptember 
végéig érnek. A bogyók hullás-
ra nem hajlamosak, akár egész 
télen át a bokron maradnak. 
Azonban a dércsípte gyümöl-
csök beltartalmi értékei, külö-
nösen a C-vitamin tartalom, ked-
vezőtlenül változnak. Ilyenkor 
olajat nyernek belőle. Ez az ér-
tékes olaj, főként telítetlen zsír-
savakban és E-vitaminban gaz-
dag. Olajából kozmetikumokat, 
gyógyszereket gyártanak. Bel-
sőleg, akár kapszulázott formá-
ban is radioaktív sugárzásnak ki-
tett helyeken sugárvédőszerként 
alkalmazzák. Kitűnő fájdalom-
csillapító, fekélyeket és sebeket 
gyorsan begyógyít.

Húsos termésfalából rostos 
ivólevet készítenek. Mivel érté-
kes vitamin- és pektinforrás, kü-
lönösen betegek erősítésére al-
kalmas. A terméséből nyert lé-
ből szirup, zselé, koncentrátum, 
édes must, tejes turmixital, dia-
betikus termék készíthető. Meg-
szárítva müzlikbe is kiváló. A 
gyümölcsökből nektár, lekvár, 
főzhető, de alkalmas bornak és 
likőrnek, édesipari termékek töl-
telékanyagának.

Díszcserjeként gyakran ülte-
tik parkokba, utak mellé. Szép, 
színes, tartós és dús termésfürt-
je díszítő értéke száraz állapot-
ban is megmarad, padlóvázák-
ban különösen impozáns. Mivel 
Oroszország a homoktövis-ter-
mesztésben világhatalom, kuta-
tóinak sikerült sok tövismentes 
fajtát előállítani. Íme néhány kö-
zülük: Novost Altaja, Syrjanka, 
Csujszkája és Vitaminnaja. Eu-
rópában kiváló eredményekkel 
rendelkeznek a homoktövis ter-
mesztésében és kutatásában Né-
metország és Svédország, ahol 
egyre nagyobb területeket tele-
pítenek belőle.

Bodnár István 
kertészmérnök, Bakta

A K á r p á t a l j a i  M a g y a r 
Nagycsaládosok Egyesülete 
(KMNE) június 11-én szervez-
te meg az immáron hagyomá-
nyos anya-lánya programot. Az 
eseményről Szilágyi Gabriella, 
a KMNE alelnöke számolt be.

Nagy szervezés előzte meg 
az utazásunkat. Kényelmes elhe-
lyezkedés, búcsúzkodás az apu-
káktól és elindultunk. A gyönyö-
rű Kárpátokon átutazva, néze-
lődve hamarosan Truszkavecre 
érkeztünk, röpke 3 óra alatt. 
Legelőször a Terráriumba láto-
gattunk. A gyerekek kicsit fél-
ve, mégis izgatottan nézték 
az óriáskígyókat, teknősöket, 
szurikátákat, halakat, kaméle-
onokat és még sok más állatot. 
Az esőerdő hátterével szívesen 
fotózkodtunk úgy anyukák, mint 
gyerekek.

De a legnagyobb szenzáci-

Anya-lánya program a nagycsaládosoknál

Minőségi együtt töltött idő
ót a delfinek jelentették. Amikor 
megjelentek táncolva-ugrálva a 
vízen, szerintem minden néző leg-
szívesebben velük mozgott vol-
na. Megállás nélkül tapsoltunk, 
ujjongtunk és gyönyörködtünk 
a delfin család bemutató játéká-
ban. Fénykép, videó nélkül senki 
nem tért haza.

A nagy meleg ellenére még a 
közelben lévő Limpopo állatpar-
kot is végig jártuk. Itt is különféle 
egzotikus állatokkal találkoztunk. 
Fáradtan ugyan, de lelkesedéssel 
járkáltunk, ismerkedtünk az álla-
tokkal. Estére értünk a Lviv hotel-
be, ahol szép környezetben szere-
tettel fogadtak bennünket, majd 
egy finom vacsora után megpi-
henhettünk.

Másnap Lemberg óvárosi épü-
leteit csodáltuk meg, nagyon él-
veztük a nagyvárosi hangulatot, 
a teraszos kiülőket. Rövid város-

nézés után a lembergi aquaparkba 
indultunk. Itt is minden volt, ami-
re a gyermek vágyik. A lubic-
kolás, a nagy csúzdák mellett az 
animátorokkal is szívesen táncol-
tak a gyerekek a vízben.

Azt gondolom, hogy álmunk-
ban sem gondolhattunk volna jobb 
kirándulásra. Egy anya és gyer-
meke között szoros kapcsolat úgy 
alakulhat ki, ha minőségi időt töl-
tünk együtt.

Egyetlen probléma, hogy 
csupán egy gyermekünkkel él-
hettük ezt most át. De bízunk a 
jövőben, hogy még lesz lehető-
ség a többi gyermekkel is átél-
ni ezeket a csodás élményeket.



Csütörtök július 1.

Köszöntjük Tihamér, Annamária nevű olvasóinkat!

Hétfő június 28.

Köszöntjük Irén nevű olvasóinkat!

Kedd június 29.

Köszöntjük Péter, Pál nevű olvasóinkat!

Szerda június 30.

Köszöntjük Pál nevű olvasóinkat!

2021. 
június 23.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Fókusz
13:30 Apatigris

Magyar filmsor.
14:45 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
15:55 Magnum

Amerikai filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:00 Doktor Murphy
Amerikai drámasor.

23:05 Cápák között
00:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:05 Barátok közt
01:55 Autogram
02:40 A bosszú

Török drámasor.

05:05 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka

Benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus 
sorozat, drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor - 

Újra rendel
Német drámasor.

22:00 Bezár a bazár!
23:35 A rezidens

Amerikai filmsor.
00:40 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:50 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma

04:40 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Balkán expressz
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:55 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:15 Kenó
22:25 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:20 A Mediciek 
hatalma
Tévéfilmsor.

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Divat & dizájn
02:15 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'21
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:30 Magyar válogatott
08:30 Táncház: Sebes-

tyén Már-
ta, Kaláka 
Folkfesztivál

08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Isten kezében
10:55 Az utódok 

reménysége
11:30 Tavaszi szonáta

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Közelebb - 

Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:35 Öt kontinens
17:05 Ízőrzők: 

Sióagárd
17:45 Ízőrzők: Ságvár
18:15 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Az örökzöld 
örökzöldek

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Dokuzóna
22:30 Mma: A város 

szerelmese - Finta 
József építész

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek

04:35 Múlt és Jelen
07:00 Foci Eb röviden
07:35 Jövünk!
08:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

10:00 Góóól!2
11:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

13:00 Vollé!
13:30 Röpte
14:00 Foci Eb röviden
14:15 Góóól!
15:15 Góóól!2
16:15 Öttusa
16:45 Boxutca
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
13:45 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

15:55 Magnum
Amerikai filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:00 Doktor Murphy
Amerikai drámasor.

23:05 Gyertek át!
00:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:55 Barátok közt
01:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:05 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka

Benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus 
sorozat, drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz

Német drámasor.
22:00 Bezár a bazár!
23:35 A rezidens

Amerikai filmsor.
00:40 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:50 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Balkán expressz
14:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

15:55 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték 
válogatás

21:30 A bűn művészete
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:35 A Mediciek 
hatalma
Tévéfilmsor.

00:35 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Magyar válogatott
08:15 Itthon vagy!
08:40 Táncház: 

XV. Orszá-
gos Tánc-
háztalálkozó, 
Kallós Zoltán

09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:40 Evangélikus 

riportok
11:10 Baptista magazin
11:40 Slawomir Mro- 

zek: Mulatság
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:15 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:35 Térkép
17:05 Ízőrzők: 

Mezőberény
17:35 Ízőrzők: 

Galgahévíz
18:10 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Mosolytár
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Próbatermi 

E-ven dégség: 
Zenei utazás - 
Couperintől Ko-
dályig

22:25 Mma: In me 
moriam Somogyi 
József - Somogyi 
József szobrász-
művész, tanár

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:05 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

07:00 Foci Eb röviden
07:35 Pecatúra
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

10:00 Góóól!2
11:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

12:55 Kékek
13:25 Építők
13:50 Foci Eb röviden
14:10 Boxutca
14:45 Góóól!
15:45 Góóól!2
16:40 Fradi Tv
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
13:45 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

15:55 A mentalista
Amerikai krimisor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:00 Doktor Murphy
Amerikai drámasor.

23:00 Toplista
00:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 Barátok közt
01:30 Vissza a csúcsra

Amerikai sportfilm

05:05 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus 
sorozat, drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor - 

Újra rendel
Német drámasor.

22:00 Bezár a bazár!
23:35 A rezidens

Amerikai filmsor.
00:40 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:50 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Balkán expressz
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Howards End - 

Szellem a házban

Angol tévéfilmsor.
21:40 A szurámi vár 

legendája
Játékfilm

23:05 Kenó
23:15 A Mediciek 

hatalma
Tévéfilmsor.

00:10 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:05 Új idők, új dalai
01:30 Divat & dizájn
02:20 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Magyar válogatott
08:10 Itthon vagy!
08:35 Táncház: Ökrös 

együttes, Magyar 
Tekerőzenekar

09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:05 Neked szól!
11:15 Kereszt-Tények
11:25 A sokszínű vallás
11:35 Ő és én: Csobán 

András
11:45 A luxusvilla tit-

ka – történetek 
Dino Buzzati no-
vellái alapján
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Nyár 21
16:25 Hazajáró
17:00 Ízőrzők: Törtel
17:35 Ízőrzők: Abasár
18:10 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Önök kérték 
válogatás

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Sorsukat, hitü-

ket válla-
lók - Keresz-
tények Szíri-
ában és Iraki 
Kurdisztánban

22:30 Mma: A nyuga-
lom völgye - 
Farkas Ádám 
szobrászművész

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték 

válogatás

07:00 Foci Eb röviden
07:35 Boxutca
08:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

10:00 Góóól!2
11:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

15:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

17:00 CHI – A Belső Erő
17:30 Kétváll
18:00 Góóól!
19:00 Góóól!2
20:00 Góóól!
23:00 Fradi Tv
23:30 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
13:45 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

15:55 A mentalista
Amerikai krimisor.

17:05 Barátok közt
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:00 Doktor Murphy
Amerikai drámasor.

23:10 Magnum
Amerikai filmsor.

00:10 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:45 Barátok közt
01:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:05 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka

Benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus 
sorozat, drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor - 

Újra rendel
Német drámasor.

22:00 Bezár a bazár!
23:35 A rezidens

Amerikai filmsor.
00:40 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:50 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma

02:50 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Rondó
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Balkán expressz
14:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 Álmomban még 
operálok

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

21:30 Egynyári kaland
Tévéfilm

22:25 Kenó
22:35 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

23:05 Utószezon
Magyar filmdráma

01:05 A Mediciek 
hatalma
Tévéfilmsor.

02:00 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Magyar 

válogatott
08:25 Táncház: Berecz 

András, Újstílus 
együttes

08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Új nemzedék
10:45 Református 

ifjúsági műsor
10:55 Kérdések a 

Bibliában
11:10 Evangélikus 

ifjúsági műsor
11:20 A tribádok 

éjszakája
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:40 Szerelmes 

földrajz
17:10 Ízőrzők: 

Balatonendréd
17:45 Ízőrzők: 

Somogyszob
18:20 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Csodálatos el-

mék - A kódfejtők 
titokzatos világa

22:30 Mma: Élet-moza-
ikok - portréfilm 
Fekete Györgyről

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:20 A tribádok 

éjszakája
Tévéjáték

05:10 Szabadidő
05:35 Jövünk!
10:00 Góóól!2
11:00 Góóól!
12:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

14:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

16:00 Strandkézilabda
16:20 Pecatúra
16:55 Napos Oldal – 

DVTK
17:25 FIFA VB 2022

magazin
18:00 Góóól!
19:00 Góóól!2
20:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

22:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság



Szombat július 3.

Köszöntjük Kornél, Soma nevű olvasóinkat!

Vasárnap július 4.

Köszöntjük ulrik nevű olvasóinkat!

Péntek július 2.

Köszöntjük ottó nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-

sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 
minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hir-

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
A hirdetés szövegét figyel-
mesen, hibák és javítá-
sok nélkül írják meg. Egy 
szelvényen mindössze egy 
hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!

FIZETETT hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2021. 
június 23. 9Heti műsor

05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
13:45 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

15:55 A mentalista
Amerikai krimisor. 

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:00 Doktor Murphy
Am. filmsorozat

23:10 Életünk története
00:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:55 Barátok közt
01:45 X-akták

Am. akciófilm-sor.
03:00 X-akták

Am. akciófilm-sor.

05:05 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka

Benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romantikus 
sorozat, drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Megjött Apuci

Amerikai vígjáték
22:00 Bezár a bazár!
23:35 A rezidens

Amerikai filmsor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

01:45 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Balkán expressz
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

16:55 SzerencsePerc
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Don Bosco - A
szeretet küldetése
Játékfilm

22:15 Kenó
22:25 Kifulladásig

Játékfilm
00:00 A Mediciek 

hatalma
Olasz tévéfilmsor.

00:55 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:50 Új idők, új dalai
02:15 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:55 Kék bolygó
07:20 Hajnali 

gondolatok
07:30 Magyar válogatott
08:40 Táncház: Nyár-

ünnep Nem-
zetközi 
Néptáncfesztivál

09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:45 Katolikus krónika
11:15 Mai hitvallások
11:45 Üvegkalitka

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:15 Nyár 21
16:20 Kárpát-medence
16:45 Ízőrzők: Aldebrő
17:20 Ízőrzők: Jenő
17:55 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

18:45 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:20 Macskafogó
Magyar rajzfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Mma: Gyöngy

kapu - Tőzsér 
Árpád költő 
portréja

22:35 Az emberépítész 
- Plesz Antal 
építész portréja 
- MMA portré

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Macskafogó

Magyar rajzfilm

05:05 Strandröp-
labda OB

06:00 Öttusa
06:30 Pecatúra
09:00 Góóól!
10:00 Góóól!2
10:55 FIFA VB 2022 

magazin
11:25 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
12:45 Gyémánt Liga: 

Oslo
13:45 Forma-3 - 

Időmérő edzés
14:20 Napos Oldal – 

DVTK
14:55 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
16:10 Boxutca
16:40 Puskás magazin
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

22:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:10 Star Wars: A

Freemaker csa-
lád kalandjai
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:45 Teleshop
10:45 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
11:25 Autogram
12:10 Privát kopók

Am.-kanadai bűn-
ügyi sorozat

13:20 Privát kopók
Am.-kanadai bűn-
ügyi soroza

14:35 Magnum
Amerikai filmsor.

15:45 Fater élve 
vagy halva
Am. romantikus 
bűnügyi vígjáték 

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Toy Story 4.

Am. animációs film 
22:05 Hajó a vége

Am. romantikus 
vígjáték 

00:10 Bikinis bombá-
zók bevetésen
Amerikai vígjáték 

02:20 Castle
Amerikai sorozat

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. filmsorozat

05:00 Teleshop
06:00 Hupikék törpikék

Am.-belga rajz-
film sor.

06:30 Garfield és 
barátai
Am. rajzfilm sor.

07:00 Garfield és 
barátai
Am. rajzfilm sor.

07:30 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:35 Mesék Mátyás 

királyról
Magy. rajzfilm sor.

08:50 Hupikék törpikék
Am.-belga rajz-
film sor.

09:20 Hupikék törpikék
Am.-belga rajz-
film sor.

09:50 Trendmánia
10:25 Nagyító
10:55 Az álomotthon
11:30 PURA VIDA - 

Tiszta élet
12:00 Poggyász
12:35 Életmódi Plusz
13:05 Csapdába csalva
13:40 Evan, a minden6ó

Amerikai vígjáték
15:45 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 James Bond - 

Skyfall
Angol-amerikai ak-
ciófilm

23:15 Préda
Am. akcióthriller

01:15 Kevesebb, mint
testőr
Fr. akció-vígjáték

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világ madár-

távlatból
10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó

12:55 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

13:25 Szeretünk, doki!
Tévéfilmsor.

14:20 A maffia csak 
nyáron öl
Krimisorozat

15:20 Mese a 12 találatról
Magyar filmvígjáték

17:00 Főmenü: 
Édesvízi

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Jéghercegnő

Családi film
21:20 Don Bosco - A 

szeretet küldetése
Játékfilm

23:00 Kenó
23:10 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

00:00 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

00:55 Új idők, új dalai
01:25 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Opera Cafe
07:45 Folkudvar
08:10 Evangélium: 

Máté 
evangéliuma

08:40 Hogy volt?! - 
válogatás

09:35 Ég, föld, férfi, nő: 
Bakony

10:30 Rejtélyes XX. 
század - Kun 
Miklós műsora

11:00 Öt kontinens
11:35 Az okos mama

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Puskás magazin
15:40 Öttusa
16:10 Napos Oldal – 

DVTK
16:45 Forma-3 – Futam
17:45 Fradi Tv
18:20 K&H férfi 

kézilabda liga
20:00 Bringasport
22:05 Házasságtörés

Magyar tévéfilm
23:15 Dokuzóna
00:15 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Ég, föld, férfi, nő: 

Bakony
02:15 Mese a 12 találatról

Magyar filmvígjáték

06:00 Góóól!
07:00 Foci Eb röviden
07:35 Boxutca
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

10:00 Góóól!2
11:00 Forma-3 – Futam
11:55 Forma-1 – 3. 

szabadedzés
13:10 Szabadidő
13:40 Góóól!2
14:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
16:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:25 Foci Eb röviden
16:45 Puskás magazin
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás

05:15 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Star Wars: A

Freemaker csa-
lád kalandjai
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:10 Teleshop
10:10 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:40 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
11:05 Privát kopók

Am.-kanadai bűn-
ügyi sorozat

12:20 Reneszánsz ember
Am. filmvígjáték 

15:20 Egyik kutya, 
másik eb
Filmsorozat

16:35 Egyik kutya, 
másik eb
Filmsorozat

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német sorozat 

20:00 Hamupipőke
Amerikai rajzfilm 

22:15 A belleville-i zsaru
Francia vígjáték 

00:50 Drágán add a 
kutyádat!
Am. akcióvígjáték 

01:55 Autogram
03:00 Castle

Amerikai dráma-
komédia sor. 

06:00 Hupikék törpikék
Am.-belga rajz-
film sor.

06:30 Garfield és 
barátai
Am. rajzfilm sor.

07:00 Garfield és 
barátai
Am. rajzfilm sor.

07:30 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék

07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
09:00 Magyar népmesék
09:05 Mesék Mátyás

királyról
Magy. rajzfilm sor.

09:20 Hupikék törpikék
Am.-belga rajz-
film sor.

09:50 Hupikék törpikék
Am.-belga rajz-
film sor.

10:25 Fald fel
10:55 Több mint TestŐr
11:30 SuperCar
12:00 Életmódi
12:35 Nagy Vagy- Ak-

tív Magyaror-
szág kupa

13:05 Street Racers-
Formula E ma-
gazin

13:40 Croodék
Am. animációs film 

15:45 Pixel
18:00 Tények
18:55 Titanic

Am. romantikus 
filmdráma 

23:00 Nicky Larson:
Ölni vagy kölni?
Francia bűnügyi-
vígjáték 

01:00 Terminátor 3: A 
gépek lázadása
Akció/Sci-fi 

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Nyár 21
08:10 Isten kezében
08:35 Kereszt-Tények
08:45 Katolikus krónika
09:10 Neked szól!
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:55 Új nemzedék
10:20 Református 

magazin
10:45 Ő és én: Gulyás

Fruzsina
11:00 Evangélikus is-

tentisztelet 
Lovász patonáról

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:15 A lascaux-i bar-

langrajzok meg-
mentése

14:10 Édes anyanyelvünk
14:20 Felmegyek a 

miniszterhez
Magy. filmvígjáték

16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?! - 

válogatás
17:05 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Mallorcai 

bűnügyek
Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

19:35 Csak semmi pánik
Magyar akciófilm

21:10 Észak-északnyugat
Angol thriller

23:20 Kenó
23:30 Willow

Angol kalandfilm
01:30 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ

07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
09:00 Novum
09:25 Önök kérték 

válogatás
10:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:55 Térkép
11:25 Szerelmes földrajz
11:55 Jó boroknak szép 

hazája a Délvi-
dék - Szerémség 
(Szerbia)

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Strandröplab-

da OB
18:20 K&H férfi 

kézilabda liga
20:10 OTP Bank Liga
22:05 Kényszerszinglik
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?! - 

válogatás
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:05 Góóól!
06:00 Forma-3 – Futam
07:00 Foci Eb röviden
07:35 Múlt és Jelen
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

10:00 Góóól!2
10:55 Jövünk!
11:30 Forma-3 – Futam
12:30 Út Tokióba
14:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

19:20 Góóól!2
20:20 Forma-1 – 

Nagydíj futam
22:30 Forma-3 – Futam
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A korábbi hűvös, csapadékos 
időjárás igencsak megnehezí-
tette a gyümölcs- és szőlőül-
tetvények gazdáinak munká-
ját. Most különös fi-
gyelmet kell fordíta-
ni a betegségek meg-
jelenésére. Az alma-
termésűeknél ebben 
az időszakban a vara-
sodás gyors terjedése 
okoz gondot. 

Abban az időszak-
ban, amikor a fák in-
tenzíven fejlődnek, a gyümölcs 
még nagyon kicsi, a növény a 
legérzékenyebb a fertőzésre. Eb-
ben az időszakban csak szerves 
szisztemikus gombaölőszereket 
használunk (pl. Skore, Tersel, 

Tennivalók a gyümölcsösökben 
és a szőlőültetvényekben

Strobi). A hatékonyság növelé-
sére kontakt hatású gombaölőket 
használunk (pl. Merpan, Delan).  
Ennek a két különböző hatású 

gombaö lősze rnek  a 
kombinációját használ-
juk: pl. Delan 0,5 kg 
hektáronként + 0,4 li-
ter Skore vagy Strobi 
0,2 kg hektáronként + 
Delan 0,5 kg hektáron-
ként. Esős időszakok-
ban minden 7-10 nap-
ban a permetezést meg-

ismételjük, ha szükséges, akkor eh-
hez a szerkombinációhoz keverhe-
tünk rovarölőszereket is. Most pél-
dául aktuális az almamoly és az 
almailonca elleni védekezés, ezért 
keverünk hozzá rovarölőszereket 

(Karate Zeon – 0,4 kg hektáron-
ként, Aktara – 100–120 g hektá-
ronként, Nomolt – 1 liter hektá-
ronként).

A szőlőültetvényekben külö-
nös figyelmet kell fordítani a pe-
ronoszpóra és a lisztharmat meg-
jelenésére. Azért megelőző véde-
kezést használunk. A leghatéko-
nyabb gombaölőszerek a Strobi 
– 0,3 kg hektáronként, a Cabrio 
Top. Ezek a gombaölőszerek ha-
tékonyak az egyik legveszélye-
sebb betegség ellen, ami az utóbbi 
években megtizedelte a szőlőter-
mést Kárpátalján, az úgynevezett 
feketerothadás (hóka rothadás) el-
len. A permetezéseket meg kell is-
mételni 10-14 naponként 3-szor a 
felsorolt vegyszerekkel (úgyneve-
zett szisztemikus blokk).

Ha kérdéseik vannak, akkor 
kérem, hogy keressenek meg te-
lefonon és szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel.: 0971296636.

Novák András 
szaktanácsadó, Terra Dei

Jelentős áreséssel indult az idei 
paradicsomszezon. A pravosz-
láv pünkösd előtt a komjáti és 
csingavai paradicsomterme-
lők többsége mester-
ségesen beérlelte a 
termést, s ez vezetett 
a jelentős túlkíná-
lathoz és áreséshez. 
A hibátlan, szép ter-
mést azonban min-
dig el lehet adni, s 
elfogadható árat is 
ki lehet alkudni. A 
szépséghibás bogyókért azon-
ban sokszor csak fél árat kínál-
nak a felvásárlók, ami jelentős 
bevételkiesést jelenthet a gaz-
dáknak. Ebben a cikkünkben 
megpróbáljuk ezeket a minő-
ségrontó tüneteknek a meg-
előzésére felhívni a figyelmet.

Aranysárga pontok
Az utóbbi időben igen sú-

lyos károkat okoz a paradicsom 
levélatka. Ezek az apró kártevők 
a közvetlen kártételen túl, amikor 
is a szívogatásukkal károsítják a 
lombozatot, igen jelentős kozme-
tikai kárt is tudnak okozni a ter-
mésen. Ugyanis, ahol megszúr-
ták a termést, ott valamiért nem 
pirul be a paradicsom, hanem 
egy apró aranysárga pont marad 
a helyén. Néha ezek az aranysár-
ga pontok szinte összeolvadnak, 
s a paradicsom úgy néz ki, mint-
ha aranyporral szórták volna be. 
Ezeket a pettyeket eltüntetni már 
nem tudjuk, az atkák rendszeres 
irtásával a későbbi termést véd-
hetjük meg.

A paradicsom zöldtalpassága
Mind a hajtatott, mind pe-

dig a szabadföldi paradicsomon 
jelentkezik. A tünetre jellemző, 
hogy a bogyó kocsány körüli ré-
sze zöld marad, nem pirosodik 
be, húsa pedig kemény lesz. A 
zöldtalpasságra hajlamosság faj-
tatulajdonság, amit a környezeti 
tényezőkkel tudunk szabályoz-
ni. Ha túl sok a nitrogén, s emel-
lett kevés a kálium és a foszfor, 
akkor a zöldtalpasság nagyobb 
mérvű. A magas nappali hőmér-
séklet is növeli a zöldtalpasság 
mértékét. A zöldtalpasság meg-
előzésére az érés alatt kálium-do-
mináns tápoldatot (N: K= 1: 2) 

Elkezdődött a paradicsomszezon

A vevő elsősorban a szemével 
vásárol!

kell biztosítanunk, valamint a szel-
lőztetéssel, árnyékolással megelőz-
hetjük a túl magas hőmérsékletet.

A paradicsom 
sárgatalpassága
A tünetekre jellem-

ző, hogy a bogyó ko-
csány körüli része sár-
ga, kemény rágós ma-
rad. Oka a nagy és hosz-
szan tartó hőmérséklet-
ingadozás. Megelőz-
ni szintén szellőztetés-

sel, árnyékolással, éjszakai fűtés-
sel tudjuk.

A paradicsom üregessége
A bogyó belső szövete laza, üre-

ges. Oka a hosszan tartó alacsony 
hőmérséklet a bogyófejlődés idő-
szakában. Megelőzni csak fűtés-
sel tudjuk, valamint az erre a tü-
netre nem hajlamos fajták termesz-
tésével.

A paradicsom vizenyőssége
Csak hajtatott paradicsomon 

fordul elő. A bogyón a tünetek a 
70%-os érettség állapotában, sze-
déskor alig vehetők észre. Később 
azonban, amikor a bogyók a szállí-
tás ideje alatt utóérnek, akkor azok 
részben vagy teljesen megpuhul-
nak. Ha a bogyó héját lehúzzuk, ak-
kor szembetűnő, hogy a bogyóhús 
edénynyaláb-hálózata barna színű, 
és a bogyóhúsban repedések van-

nak. A betegség egyik fő oka a ká-
lium hiánya. A növény által felvett 
kálium 80%-át a bogyó tartalmazza. 
A kálium kedvezően hat a bogyó el-
tarthatóságára. Megelőzni csak he-
lyes tápanyagellátással tudjuk. Az 
érésig 1:1 – N:K arányt kell emel-
nünk 1:2-re, a kálium javára.

A paradicsombogyó felrepedése
Ha az érés időszakában szabad 

földön a hosszan tartó szárasságot 
esős időszak váltja fel, a fóliasá-
torban pedig rendszertelenül ön-
tözünk, akkor a bogyók felreped-
nek. A tünetekre jellemző, hogy az 
érésben lévő bogyó kocsány felő-
li részén kör alakú, vagy sugarasan 
szétfutó repedések jelentkeznek. A 
bogyórepedésre való hajlam fajta-
tulajdonság, amit az öntözés-vízel-
látás befolyásol. A rendszeres (cse-
pegtetőcsöves) öntözéssel, valamint 
a ritkább, slangos öntözésnél a fél-
érett bogyók leszedésével az öntö-
zés előtt a bogyók repedése meg-
előzhető.

A paradicsombogyó 
csúcsfekélyesedése

Mind a hajtatott, mind a szabad-
földi paradicsomon jelentkezik. A 
tünetekre jellemző, hogy a bogyón a 
bibeponttól kiinduló kör vagy ová-
lis alakban terjedő, enyhén bemé-

lyedő, sötétbarna folt mutatkozik. 
A betegség oka a kalciumhiány. Ez 
főleg arra vezethető vissza, hogy a 
nagy mennyiségű alaptrágyák (nit-
rogén, foszfor, kálium) okozta ma-
gas EC a talajban egyébként meg-
lévő kalcium felvételét megakadá-
lyozzák. Ezt eredményezi továbbá 
a növény vízháztartásában fellépő 
zavar is. Akkor tapasztalható na-
gyobb mérvű csúcsrothadás, ha hu-
zamosan vízzel ellátott és optimá-

lis hőmérsékleten fejlődött nö-
vények a virágzás időszakában 
a léghőmérséklet ugrásszerűen 
megemelkedik.

A csúcsfekélyesedés megelő-
zésének leghatékonyabb eszköze 
a rendszeres öntözés. Ezen kívül 
kerülni kell a hirtelen, nagy ada-
gú ammónia és kálium tartalmú 
trágyák kijuttatását. A minimá-
lis alaptrágyázáson felül inkább 
a rendszeres, napi tápoldatozás-
sal biztosítsuk a paradicsom táp-
anyagigényét.

Eltorzult, kötődéskor felre-
pedt termések

A hormonhatású vegyszerek 
helytelen használatának egyik 
eredménye a fenti tünetek. A leg-
gyakrabban a kötőszer okozza 
ezeket a problémákat, amitől a 
termés csúcsán csúnya forradás, 
vagy az oldalán mély repedés ke-
letkezik. Az újabban gombamód 
elszaporodott termésnövelő cso-
daszerek kipermetezése is mind 
gyakoribb kiváltó ok. Az álta-
luk kiváltott hirtelen sejtosztó-
dás az éppen kötődő terméskez-
deményeken, bogyók felületén 
okoz kis dudorokat, ami övsze-
rűen körbefut a termésen.

Szintén egy, az ukrán falvak 
nagyon elterjedt hormontartal-

mú kötőszer használata mi-
att jelentek meg az utóbbi 
években a „csecses paradi-
csomok” a piacokon. 

A tripszek kártétele a 
paradicsom termésén.

A tripszek szívogatása 
nyomán a paradicsombogyó 
felületén hálózatos hegese-
dés alakul ki, melyek a ko-
csány környékén a leggya-
koribbak. Ezáltal a termés 
szinte eladhatatlanná válik, 
vagy igencsak veszít a pia-
ci értékéből. Mivel a tripsz 
a paradicsom bronzfoltos-
ság vírus (TSWV) közvetí-
tője, így a termésen a víru-
sos tünetek is megjelenhet-
nek.  A vírusfertőzés követ-
keztében a paradicsom ízet-
lenné válik.

A fent említett tüneteken 
kívül még számos más minőség-
rontó tünetek is megjelenhetnek 
a paradicsom termésén. Ilyenek 
például az alternária, a botritisz, 
a fitoftóra, valamint a baktériu-
mos és vírusos fertőzések tüne-
tei. Ezekkel azonban a későbbi 
növényvédelmi cikkeinkben fo-
gunk foglalkozni.

Gál István,
Pro Agricultura

Carpatika Alapítvány

Egyre szaporodik azoknak a 
kertészkedőknek a száma, akik 
a kertben vagy a ház körül cit-
rusféléket kívánnak nevelni.

A délszaki növények e cso-
portjába – a citromon kívül – ide-
tartozik a narancs, a mandarin, 
a grapefuit és a kevésbé ismert 
kumkvát is. Ezeket az örökzöld 
növényeket tartsuk védett, me-
leg, napos helyen és lássuk el 
őket folyamatosan elegendő ön-
tözővízzel és tápanyagokkal. 
Ilyen körülmények között gyor-
san hoznak új hajtásokat, rajtuk 
számos, illatos, fehér virággal. 
Ha ezek megtermékenyülnek, 
akkor a kifejlett gyümölcsük be 
is érhet és fogyasztásra alkalmas-
sá válhat.

A növények nyáron zöld-
dugványozással könnyen sza-
poríthatók. A magról nevelt 
növények csak akkor hoznak 
gyümölcsöt, ha tavasszal be-
oltjuk, illetve augusztusban 
beszemezzük az egy-két éves 
csemetéket.

A citrusféle bokrok, fácskák 
a téli hónapok zord időjárását a 
szabadban nem viselik el, ezért 
fagymentes helyre (fűtetlen szo-
ba, lépcsőház, garázs) kell őket 
menekíteni. Tavasszal minél 
előbb ismét a szabadba kell állí-
tani őket, de óvatosan, mert a hir-
telen klímaváltozás stresszhatása 
levélhullásban mutatkozhat meg; 
ezért egy-két hétig a növényeket 
ajánlatos árnyékolással védel-
mezni a tűző napsütéstől!

Nyáron a citromfélék leve-
lei hajlamosak a sárgulásra. Ezt 
a jelenséget a vashiány okozza, 
ezért havonta egyszer célszerű a 
növényeket vastartalmú készít-
ménnyel is megöntözni.

Melyek a citrusfélék 
nevelésének főbb 

szabályai?

A szamócaágyást nem ajánla-
tos három évnél tovább fenn-
tartani.

Ha a tövek háromszor ter-
mést hoztak, akkor célszerű ró-
luk gyökeres palántát szedni és 
azokkal új ágyást telepíteni.

Ezt indokolja, hogy három év 
alatt a tövek elöregednek, meg-
ritkulnak, a talaj tápanyagkészle-
tét felemésztik, a gyomok elsza-
porodnak. A termés mennyisége 
csökken és az időközben elterje-
dő új fajták szebb, több gyümöl-
csöt teremnek.

Hány évig terem 
a szamócaágyás?

A jelenségnek többféle oka is lehet! Ezek közül a leggyakoribbak:
1. A poloskaszagú szilvadarázs nősténye a megtermékenyült szil-

vavirágok magházába rakja a tojásait. Ezekből lárvák kelnek ki és be-
lülről fogyasztják a gyümölcs-
kezdemény húsát. A fertőzött 
gyümölcsök egy idő múlva, 
még zölden lehullanak, eze-
ket felhasítva erősen poloska-
szagúnak érezzük.

2. Zölden hullanak le a 
szilvamoly által megtámadott 
gyümölcskezdemények is.

3. Bőséges virágzás és 
jó megtermékenyülés után a 
gyümölcsök egy részétől a fa 
megszabadul. Ezt nevezzük természetes gyümölcsritkulásnak.

4. Súlyos baj az, amikor a színesedő szilvák hullanak le. Ezt a 
szilvavírus (Sharka-vírus) fertőzése okozza. Ez a vírus igen gya-
kori a hazai szilvafák – különösen a Besztercei szilvafák – között 
és a betegség (a levéltetvek útján terjedve) a fiatal fákat is megfer-
tőzi. A beteg fák könnyen felismerhetők arról, hogy a lombozatuk 
nem élénkzöld, hanem tompán szürkés árnyalatú, a levelek olya-
nok, mintha porosak lennének. A vírusfertőzött szilvafákat minél 
előbb ki kell vágni!

Miért hullatja a szilvafa az éretlen 
gyümölcseit?
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Rovatvezető: jakab lajos

Tűz ütött ki pénteken 23:00 óra körül 
Ungvár Sahta városrészének cigányte-
lepén, miután az egyik lakos felgyúj-
totta a saját házát, de összesen 7 lakó-
épület égett le – adta hírül a Szuszpilne 
Zakarpattya hírportál helyi roma for-
rásra hivatkozva.

Gyújtogatás Ungváron a sahtai romatelepen, 7 
ház leégett

Mint Viktor Csovka, az ungvári 
Roma Egyesület elnöke a médium-
nak elmondta, a helyiek állítása sze-
rint a romatelep egyik lakója gyúj-
togatott, és hét ház vált a tűz mar-
talékává, amíg sikerült megfékezni 
a lángokat.

A vészhelyzet június 16-án délután történt 
a huszti járási Szakadék (Zalom) faluban.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata Kárpátaljai Kirendeltségének sajtó-
szolgálata szerint 16 óra 30 perckor érke-
zett a bejelentés arról, hogy a településen 
földcsuszamlás történt a Poszics utcában, 

Földcsuszamlás történt: veszélyben egy 
lakóház

számol be a 0312.ua. Szerencsére nem tör-
tént személyi sérülés, de fennáll a fölcsu-
szamlás további terjedésének és egy la-
kóépület megsemmisülésének a veszélye.

A Huszti Városi Tanács ideiglenes bi-
zottsága intézkedéseket dolgoz ki a föld-
csuszamlás megszüntetésére.

Bejelentés érkezett a beregszászi járá-
si rendőrséghez, miszerint személyes 
holmikat loptak el egy ház udvaráról a 
városban, a Derekaszeg utcán, adja hí-
rül a pmg.ua. 

A 32 éves bejelentő elmondta, hogy 
huzamosabb ideig nem tartózkodott ott-
hon, s a lopás valószínűleg akkor történ-
hetett. A helyszínre kiérkezett az opera-

Kirabolta szomszédját egy férfi
tív csoport, s a szemtanúk kihallgatását 
követően néhány órán belül azonosítot-
ták is a tettest. Kiderült, a lopást az áldo-
zat 56 éves szomszédja követte el, gumi-
abroncsokat, biciklit, elektromos szerszá-
mokat és tévét vitt el a házból, melyeket 
később eladott.

Az ügyben folyik az eljárás, a vizsgá-
latok megkezdődtek.

Június 17-én fényes nappal egy sze-
mélygépjárművet tulajdonított el 
erőszakosan egy határőr a Gecse és 
Csoma közötti útszakaszon, számol be 
a mukachevo.net.

Az eset során a katona Badalóba szere-
tett volna eljutni, akit Mester András, a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szövetség önkor-
mányzati titkára jó szándékkal, szolgálati au-
tójával felvett és elvitte volna a badalói ha-
tárőrségre. Az út során Gecse és Csoma kö-

Letartóztatták a fegyveres autótolvajt 
Beregszászban

zött az érintett saját gépfegyverével megfe-
nyegette a sofőrt, kiszállásra kényszerítette, 
majd pedig elhajtott. Az áldozat értesítette a 
rendőrséget, akik rövid időn belül meg is ta-
lálták a járművet az egyik beregszászi ben-
zinkúton, benne a fegyverrel.

A város térfigyelő kameráinak segít-
ségével sikerült kiszűrni, hogy merre in-
dult útnak az autótolvaj, s le is tartóztat-
ták. Az ügyben a főügyészség vizsgálja a 
történtek pontos körülményeit.

Szerdán este 22 óra 30 perckor a Rend-
kívüli Helyzetek Állami Szolgálata Kár-
pátaljai Kirendeltségének ügyeleti rész-
legét arról tájékoztatták, hogy egy holt-
testet találtak az Ungvári járás egyik te-
lepülésén, írja a pmg.ua.

Holttestet találtak egy ungvári járási 
településen

A férfi holttestét Kamjanicán, az Ung 
folyóban látták meg, 0 óra 45 perckor ki-
húzták a vízből és átadták a rendvédelmi 
szerveknek.

Tart az elhunyt személyének azonosí-
tása, illetve a halál okának megállapítása.

Egy közel 7 méteres szakadékba zu-
hant egy Skoda Octavia sofőrjével 
együtt az Alsóremete–Ökörmező útvo-
nalon, Zúgó településen, számol be a 
mukachevo.net.

Az eset még június 15-én történt, azon-
ban a hatóságok csak később számoltak be 

Tragikus baleset történt a Munkácsi 
kistérségben

róla. Az információk szerint a Skoda sofőr-
je Lemberg felől tartott Iszka felé, elvesz-
tette uralmát a jármű felett és egy szaka-
dékba zuhant. A sofőr kiesett az autóból, 
több métert repült s szörnyethalt.

Az ügyben eljárás indult, a baleset pon-
tos körülményeit még vizsgálják.

A nőt hivatalosan 2020 novembere óta 
keresik. Akkor szökött meg az Ungvá-
ri Járási Kórházból.

A 79 éves nő holttestére az ung-
vári járási Minaj faluban, a vasút kö-
zelében találtak rá a helyiek június 
14-én, hétfőn este, írja a pmg.ua. A 

Holtan találták meg az eltűntnek tartott nőt
kórházból való szökés okai nem is-
mertek. A rendfenntartók az asszony 
testén nem találtak erőszakos halálra 
utaló nyomokat.

Az idős nőt lánya azonosította. A holt-
testet kórbonctani vizsgálatra küldték, 
hogy megállapítsák a halál okát.

Június 14-én éjszaka szabálysértőre fi-
gyeltek fel Munkácson, a Puskin utcában, 
olvasható a mukachevo.net hírportálon.

A rendőrök megállítottak egy Volks-
wagen személygépkocsit a közlekedési 
szabályok megsértése miatt. A dokumen-
tumok ellenőrzése során azonban kiderült, 
hogy a sofőrt a Munkácsi Városi-Járási 
Bíróság korábban már megfosztotta ve-
zetési jogától, ezenkívül a beszélgetés so-
rán a járőrök kábítószerezés jeleit vették 

Több mint 54 ezer hrivnya pénzbírsággal 
sújtották, autóját pedig lefoglalták

észre a férfin, amit az orvosi intézmény-
ben meg is erősítettek.

A járőrök jegyzőkönyvezték az ese-
tet (jármű vezetése a vezetési jogtól meg-
fosztott személy által kábítószer-befolyá-
soltság alatt). A bírság teljes összege 54 
400 hrivnya. A férfi autóját lefoglalták és 
a büntetőparkolóban helyezték el. Továb-
bá, mivel a sofőr nem tett eleget a bírósá-
gi határozatnak, a férfit büntetőjogi fele-
lősség terheli.

Néhány sorban
Ismét Vaszil Kobin irányítja majd a Minaj 
FC labdarúgó-csapatát.

Az egykori ukrán válogatott futballis-
ta 2019 nyarától 2021 márciusáig volt a 
kárpátaljai csapat vezetőedzője, irányítá-
sa alatt az együttes a másodosztályból az 
élvonalba jutott, de az ottani viszonylagos 
gyengébb szereplés miatt idényközben kö-
szönték meg Kobin munkáját.

Azóta, mint ismeretes, a Minaj FC ki-
esett a legjobbak közül, de a másodosz-
tálynak már ismét Kobinnal indul majd 
neki a klub. 

A másodosztály másik kárpátaljai 
együttese, a feljutó Ungvári FC viszont 
megválik eddigi trénerétől, Volodimir 
Vaszjutiktól. Utódáról a napokban dön-
tenek.

***
A Beregszászi Járási Labdarúgó-bajnokság 
hétvégén lebonyolított 6. játéknapján két 
olyan összecsapásra is sor került, amelyen 
egykori beregszászi és nagyszőlősi járási 
csapatok is egymással találkoztak. Mind-
két párharcban beregvidéki siker született: 
a listavezető Beregvidék FC fölényes győ-
zelmet aratott Szőlősvégardón, míg Kígyós 
Tiszakeresztúron tudott nyerni.

Eredmények: Szőlősvégardói Teszla – 
Beregvidék 1-5, Tiszakeresztúr – Kígyós 
1-3, Mezővári – Baktyanec Mezőgecse 
2-2, Fancsika – Királyháza 0-2.

Ezúttal Újlak volt szabadnapos.
A mezőny első fele közt igen szoros 

az állás, mindössze 1-1 pont a különb-
ség a csapatok között. Vezet Beregvidék 
13 ponttal a 12 pontos Királyháza, a 11 
pontos Kígyós és 10 pontjával negyedik 
Baktyanec előtt.

***
A labdarúgó BL-előselejtező nyertesével 
mérkőzhet meg az FTC a Bajnokok Ligá-
ja július 8. és 15-én sorra kerülő első se-
lejtezőjében, továbbjutás esetén pedig wa-
lesi vagy örmény ellenfél vár Peter Stöger 
csapatára a 2. fordulóban.

Ami az Európa-konferencialigát ille-
ti, a magyar ezüstérmes Puskás Akadé-
mia a finn Inter Turkuval kezd, majd lett, 
vagy feröeri ellenfele lehet a folytatásban.

A Mol Fehérvárra előbb az örmény 
Ararat Jerevan vár, majd lengyel, vagy 
észt akadály állja útját. A magyar kupa-
győztes Újpest az első selejtezőt kihagy-
ja, a 2. fordulóban pedig a liechtensteini 
Vaduz lesz az ellenfele.

Mire ezek a sorok a kedves sportszere-
tő olvasó elé kerülnek, már kialakul az 
Európa-szerte zajló labdarúgó konti-
nensbajnokság legjobb 16-os mezőnye.

Kedd estig három csoportban feje-
ződtek be a küzdelmek, amelyek alap-
ján biztossá vált, hogy az egyformán hi-
bátlan mérleggel, 9 ponttal végző Olasz-
ország, Belgium és Hollandia mellett a 

csoportmásodikként záró Wales, Dánia 
és Ausztria is biztosan ott lesz majd a leg-
jobb 16 között, és a 4 pontos svájciak is 
készülhetnek az egyenes kiesési szakaszra.

A C-csoportban szereplő Ukrajna a 
hollandok elleni derekas helytállást kö-
vetően Észak-Macedónia ellen nyert 
2-1-re, majd hétfőn este csalódást keltő 
játékkal maradt alul 1-0-ra – az Eb eddi-
gi, talán legrosszabb meccsén – Ausztri-
ával szemben.

A 3 ponttal záró, negatív gólkülönb-
séggel végző sárga-kékek további sorsa 
a keddi és szerdai csoportmérkőzésektől 
függ, hiszen ezzel a mutatóval nagy sze-
rencsére lesz szükség Andrij Sevcsenko 
csapatának a továbbjutáshoz. Mindeneset-
re egy csoportharmadikot, a B-csoportban 
ilyen helyen záró finneket már sikerült 
megelőzni, hiszen a tornát győzelemmel 
kezdő északiak gólaránya 1-3…

Ami a magyar válogatottat illeti, 
Marco Rossi csapata bravúros döntetlent 

Szerda éjjelig a remény még biztosan nem érhet véget…

Egy emberfeletti bravúr a nyolcaddöntőt 
jelentheti a magyar válogatottnak

ért el a világbajnok franciák ellen, ami-
vel megőrizte matematikai esélyét a to-
vábbjutásra. Fiola Attila első félidő végén 
esett góljára a franciák Griezman talála-
tával tudtak válaszolni a folytatásban, de 
maradt a számunkra pontszerzést jelentő 
1-1. A másik találkozón Németország az 
Eb eddigi legtöbb gólt hozó mérkőzésén 
4-2-re verte Portugáliát.

A szerda késő éjjel sorra kerülő utol-
só fordulóban a magyar válogatott Mün-
chenben lép pályára Németország ellené-
ben, és amennyiben – valamilyen földön-
túli csoda révén – sikerülne nyernie, akkor 
biztosan továbbjut. Első olvasatra bizto-
san sokan megmosolyogják ezt az esély-
latolgatást, de ezen az Eb-én már annyi 
meglepetés történt, és miért ne férne bele 
egy még nagyobb…

A másik találkozón Franciaországnak 
és Portugáliának már egy baráti döntetlen 
is elég a biztos továbbjutáshoz, de alig-
ha ilyen összecsapásra készülnek a felek.

Ami a még nem említett két csoportot 
illeti, az egyformán 4 pontos Csehország 
és Anglia továbbmenetelése már biztos, 
mint ahogy az is, hogy a 4 pontos svédek 
is nyolcaddöntősök lesznek. Az Eb egyik 
favoritjának számító spanyolok viszont 
eddig még csak két döntetlennel állnak, 
és a 3 pontos Szlovákiával szemben már 
biztosan nem fér bele egy újabb botlás.

Eddig nagyszerűen áll helyt a magyar válogatott!
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
További ajánlataink: 
- külső és belső párkányok, 
- szúnyog háló (ajtóra is),
- Belorusz beltéri ajtók 
- reluxa, 
- anyag és bambusz roletta, 
- szalagfüggöny

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség mellett). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

németországi munka!
Turistahajókra keresünk 

munkásokat kabinok burkolására.
Fizetés: 12,9 euró/órától
Vakolás, festés, csempézés, 

padlószőnyeg lerakása, bútorszerelés. 

Szállás és szállítás a munkahelyre 
ingyenes a munkáltató költségén.

+380 (67) 15 24 160 (ukránul)

lakás eladó

Beregszászban háromszo-
bás lakás eladó a Muzsalyi 
út 111. szám alatt (1. eme-
let, felújítás nélkül). Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 066-
5351683. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a V. Huca 
utcában a 3-ik emeleten egy 
kétszobás, bebútorozott, 
euroremontos lakás eladó. 
Tel: 050-9038804. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 

Ház eladó

Beregszászban a Tompa Mi-
hály u. 69. szám alatt ház el-
adó. Mob.: +38050-0394869. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947.

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Telek, föld eladó

Eladó 2,4 ha területű jó mi-
nőségű termőföld a Bereg-
szászi járásban. Tel: 095-
5193611. 
Vennék mezőgazdasági 
szán tóföldet Kárpátalja te-
rületén, jó áron. 1000 dol-
lár 1 hektárért. Mob.: 095-
6201681. 
Beregszászban, a Szőlő-
hegy utca 157. szám alatt el-
adó egy telek fundamentum-
mal. A telek mérete 0,0926 
ha. Tel: 095-1399379 vagy 
Viber. 
Telek eladó (8 szotek) Bereg-
szászban a Bolugyanszkij 
(Fedák Sári) út környékén. 
Mob.: +38066-2950218. 

Bérlés

Csendes, rendes nő (író-
nő) gyerek nélkül egyszo-
bás lakást bútorral vagy 
anélkül bérelne. Mob.: 
050-9130826. 

mobiltelefonok

Eladó egy Huawei p20-as 
mobiltelefon, üvegfóliás, 
töltővel, megkímélt állapot-
ban. Ára: 3000 UAH. Mob.: 
050-2495632. 

Háztartási gép

Új hűtő és gázspór eladó jó 
árban. Tel: 050-8589288. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stablon lemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Beregszászi büfébe eladó-
ételkiszolgáló  munkára 
megbízható, szorgalmas, 
ügyes munkatársat felve-
szek hosszú távra. Munka-
idő: 7-től 15:30-ig. Mob.: 
066-0874592.
Régi tetők felújítását, ja-
vítását és házak külső szi-
getelését vállaljuk. Ugyan-
itt ereszcsatorna rendelhe-
tő, ács- és bádogos munka. 
Mob.: +38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását és sö-
vény nyírását vállalok Bereg-
szászban és környékén, több 
év tapasztalattal, garanciát is 

vállalok. Még vállalok beto-
nozást, hegesztést és építke-
zést. Mob.: 050-1948976. 
Ereszcsatorna készítését, 
stablon behúzását, tetőfe-
dést és tető javítását vállal-
juk, reális áron. Mob.: 099-
2376011 (Roland). 
Ablakredőny javítását és 
új elkészítését, felszerelé-
sét vállalom, továbbá ren-
delhető műanyag ablak és 
ajtó is. Mob.: 066-8613811 
(egész nap). 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Festést, glettelés, gipszkar-
tonozást és külső szigetelést 
vállalok. Tel: 099-0143082. 
Fűnyírást vállalok Bereg-
szászban és környékén. Tel: 
066-0916152. 

Liszoindusztrija cég 
őröket keres, akár nyug-
díjasokat is. Munkaidő 
7-órától 7 óráig, minden 
negyedik nap. Fizetés 
6000 hrivnya. Cím: Be-
regszász, Fabricsnaja u. 
53. Mob.: 066-2709151 
(ukránul). 

Konyhai kisegítőt és moso-
gatót keresünk az Újlak ha-
tárában lévő Kiserdő kávé-
zónkba, heti 3-4 napos mun-
kaidővel. Tel: 095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Péterfalván, Bökényben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 

a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Beregszászi gyümölcsös-
be technikához értő férfi-
munkást keresünk. Fizetés 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38066-1085189. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Ne-
vetlenben. Fizetés telje-
sítmény szerint.  Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Takarítónőt keresek bereg-
szászi apartmanokba. Mob.: 
050-8652104. 
Szakácsot, kezdő szakácsot 
vagy főzésben jártas kollé-
gákat várunk Siófokra szál-
lással, ellátással, kiemelt fi-
zetéssel szezonális munkára. 
Mindenben segítünk! Érdek-
lődni: tt.siofok@gmail.com, 
+3620/392-7676. 
Budapest és vonzáskörze-
tében lévő gyárakba kere-
sünk dolgozókat. 20 és 50 
év közötti nők és férfiak je-
lentkezését várjuk. Elvárás a 
kettős állampolgárság. Szál-
lást biztosítunk! Jelentkezni 
a következő számon lehet: 
+3620-9438440 (viber). 

Papp Építő és Szere-
lő Kft. magyarorszá-
gi munkára keres épí-
tőipari betanított mun-
kára, vasbeton szerke-
zet építésre megbízható, 
józanéletű munkatársa-
kat hosszú távra. Szál-
lást biztosítunk. Jogosít-
vány előnyt jelent. Kere-
seti lehetőség: kezdő fize-
tés: 280000-360000 Ft, 
ledolgozott óráktól füg-
gően. Érdeklődni Szabó 
Zsoltnál: 0630/594-0976, 
0630/157-7355. 

A Farm Tojás Kft. ke-
res tojásválogató és cso-
magoló munkatársakat 
kétműszakos munka-
rendben, Győrhöz köze-
li üzemébe. Szolgálati la-
kást biztosítunk. Jó kere-
set és hosszú távú mun-
kalehetőség. Más mun-
ka is szóba jöhet, lehe-
tőségek vannak. Jelent-
kezni Bilanics Krisz-
tinánál lehet: Telefon: 
+3630-2175342. E-mail: 
kbilanics@farmtojas.hu. 

Kecskeméti áruszállító 
cég keres sofőröket EU-
ban történő munkavég-
zésre nemzetközi gya-
korlattal, B kategóriás 
jogosítvánnyal furgon-
ra. Bérezés: km-, hétvégi 
pénz, üzemanyag-meg-
takarítás. Akár nettó 
270.000 Ft/hó. Jelentkez-
ni a +3670/4279169-es 
telefonszámon, illetve a 
bito@bitointertrans.hu 
e-mail címen lehet. Bitó 
Intertrans Kft. 

építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 
Beregszászban eladó hasz-
nált betonkeverő. Orosz 
gyártmány, 3 fázisos motor-
ral. Ár 4200 hr. Mob.: 066-
3138245. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
066-3967011, 

Bútor

Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 
097-9621454. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Borzsován egy jó állapotban 
lévő kétágú fa létre eladó, 2,5 
m magas. Ár: 1000 hr. Tel: 
066-0622093. 

Piac, élelmiszer

Szamóca eladó beregszá-
szi gazdától, 5 kilogramm-
tól házhoz szállítást vállalok 
Beregszászon belül. Terme-
lői áron. Tel.: 066-2406034. 

mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Haszonállat

Eladó fejőskecskék, gidák 
és kecsketej. Mob.: 066-
4777302, 099-2962979. 
Eladó két fejőskecske és két 
kecskegida. Tel: +38066-
0498892.
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Így távolítsd el a bőrkeményedést és a 
tyúkszemet otthon

Általában mindkét problémát a rosszul megválasztott 
cipő okozza, és járás közben fájdalmat okozhatnak. Te 
is küzdesz vele? Közreadunk néhány tippet, hogyan 
szabadulhatsz meg tőle!

1. Bőrkeményedés és 
sarokbőr repedés
Bőrkeményedés jön 

létre, amikor a felső bőrré-
teg megvastagodik. A sar-
kakon, a talpakon és a láb-
ujjakon keletkezik. Foly-
ton meg akarunk szaba-
dulni tőle, pedig van elő-
nye is: védi a lábat a sérü-
léstől. Nem véletlen, hogy 
mindig ott alakul ki, ahol 
a láb nyomásnak van kité-
ve. A testsúly elsősorban 

a lábat terheli, illetve a láb-
nak azt a részét, ahol a cipő 
beszűkíti. Ez az oka, amiért 

a bőrgyógyászok nem java-
solják a gyors eltávolítását, 
ehelyett inkább azt mondják, 
hogy meg kell várni, amíg a 
bőr elvékonyodik és megpu-
hul. Az elhalt, megvastago-
dott bőrréteget addig kell kí-
méletes eljárással koptatni, 
amíg még tapintható. Sem-
miképpen ne vagdosd  kö-
römollóval, mert a bőrön re-

pedés keletkezhet, ami beha-
tol az érzékeny bőrrétegbe, 
és ez fájdalmas lehet!

Készíts egy meleg 
lábfürdőt!

Áztasd benne a lábaidat 
néhány percig, majd alapo-
san szappanozd be az érintett 
területet, és habkővel vagy 
bőrreszelővel finoman dör-
zsöld meg! Vedd ki a a lába-
idat a vízből, és óvatosan tö-
röld szárazra! Végül kend be 
lábápoló balzsammal (olíva 
olajjal is helyettesítheted), és 
várj, míg a krém beszívódik 
a bőrödbe! Ha ezt az eljárást 
1-2 hónapon keresztül, he-
tente egyszer megismétled, 
a lábadon a bőr hamarosan 
visszanyeri eredeti állapotát.    
Ha nem foglalkozol a bőrke-
ményedéssel, úgy az idő mú-
lásával már nemcsak kozme-
tikai jellegű problémát fog 
jelenteni. Mélyen berepede-
zik, és az így keletkező nyílt 
seb amellett, hogy fájdalmat 
okoz, gombaspórákkal, bak-
tériumokkal, vírusokkal fer-
tőződhet, ami gyulladás ki-
alakulásához vezet. Ennek 
az állapotnak a megszünte-
tése orvosi feladat.

2. Tyúkszem
A tyúkszem hasonlít 

a szemölcshöz. A bőr mé-
lyebb rétegeiből alakul ki, 
a lábujjakon, a lábujjak ol-
dalán illetve a talpon. Ott 
fejlődik ki, ahol a cipő fo-
lyamatosan nyomja a lábat, 
mert nem követi pontosan 
a láb formáját. Nyomásra, 
dörzsölésre érzékeny, fáj-
dalmas. Tyúkszemtapasz 
vagy nyomásvédő tapasz 
segítségével csökkenthető 
a fájdalom, és elkerülhető 
a további fizikai behatás. 

Az áztatás szintén ha-
tásos: hetente 1-2 alka-
lommal készíts lábfürdőt, 
majd az elhalt felső bőrré-
teget sarokreszelővel vagy 
habkővel dörzsöld le! A 
gyógyszertárban kapha-
tó ecsetelő is alkalmas a 
tyúkszem hámrétegeinek 
felpuhítására, ami után re-
szelővel vagy habkővel 
eltávolíthatod a lehámlott 
bőrt.    Ha a tyúkszem még-
is megmarad, pedikűrös 
vagy bőrgyógyász segít-
ségét kell kérni. A legjobb, 
ha megelőzöd a problémát, 
vagyis kényelmes lábbeli-
ket hordasz, amelyek nem 
nyomják a lábadat. Ha pe-
dig nem kapsz olyan láb-
belit, ami pontosan illesz-
kedik a lábadhoz, akkor 
tegyél bele betétet, hogy 
kellemesebb legyen a ci-
pőviselés.  

Legyen hullámos hajad hajsütés nélkül! 
Az 5 legjobb hajkímélő módszer

A laza loknik vagy sűrű hullámok a gyenge, vékony 
szálú hajat is dúsabbnak mutatják, volument és tartást 
adnak, ráadásul úgy tűnik, nem csak mi, lányok sze-
retjük őket, a pasiknak is nagyon bejönnek. Az állan-
dó sütögetés azonban megviselheti a hajszálakat, ezért 
most összegyűjtöttünk néhány módszert, amelyek se-
gítségével melegítés nélkül is formázhatod a frizurádat.

Milyen hajjal 
dolgozz?

Ha hajsütő vagy hajva-
saló nélkül szeretnéd for-
mázni a frizurádat, kétféle 
alapból érdemes kiindul-
ni: az egyik a frissen mo-
sott, enyhén nedves haj.

Ilyenkor fontos, hogy 
legalább törülköző szára-
zak legyenek a tincseid, 
különben feltekerve – kü-
lönösen hosszabb haj ese-
tében – soha nem fognak 
megszáradni, és így a hul-
lám sem rögzül.

Ha viszont teljesen 
száraz hajból indulsz ki, 
akkor jobb, ha egy vagy 
két nappal korábban mos-
tál hajat, a frissen mosott 
szálak ugyanis nehezeb-
ben formálódnak. Ha fris-
sen mosott a hajad, akkor 
permetezz rá egy kevés 
vizet, mielőtt betekernéd.

Mire lesz szükséged?
Ahhoz, hogy az ered-

mény majd 10 perccel a ha-
jad leengedése után is szép 
legyen, szükséged lesz va-
lamilyen hajformázóra.

A legjobb, ha teszel 
egy kevés habot a hajad-
ra még formázás előtt – ne 
túl sokat, mert az csak el-
nehezíti – a loknikat pe-
dig majd tincsenként haj-
lakkal rögzíted.

Magához a formázás-
hoz már szinte bármit 

használhatsz, cikkünkből lát-
ni fogod, hogy hajgumi, haj-
pánt, de akár még egy zok-
ni segítségével is bájos hul-
lámokat varázsolhatsz ma-
gadnak.

A leggyorsabb módszer: 
laza hullámok kontyból

Talán az egyik legegysze-
rűbb módszer, mégsem hagy-
hatjuk ki a listából, hiszen 
akkor is működik, ha csak 20 
perced van a hullámosításra.

Tegyél egy kis hajhabot a 
hajadra, majd fogd össze, és 
magasan a fejed tetején te-
kerd kontyba, majd rögzítsd 
egy hajgumival.

Az eredmény persze ak-
kor a legszebb, ha egész éj-
szakára így hagyod, de ha 20 
perc múlva leengeded, akkor 
is volument és tartást ad a ha-
jadnak, ami vészhelyzetben 
igazi csodaszer lehet.

Kreppelt hatás fonatból
Kislány korunk óta tud-

juk, hogy a fonott haj is szé-
pen hullámosodik, de ha nem 
szeretnél túlságosan művi ha-
tást elérni, akkor ne csak kö-
zépen válaszd el a hajadat.

A hajad két részét oszd 
alsó és felső részre is, így ösz-
szesen négy hajfonatod lesz, 
kettő-kettő mindkét oldalon.

Ilyenkor tényleg vigyázz, 
hogy már majdnem teljesen 
száraz legyen a hajad, mert 
három egymásba font nedves 

tincs nem fog egyetlen éjsza-
ka alatt megszáradni.

Sűrű hullámok 
csavarással

Ha határozottabb hullá-
mokat szeretnél, ne kontyot 
vagy fonatot készíts!

Fogj meg egy hajtincset a 
tövénél, és kezd a képzelet-
beli tengelye mentén csavar-
ni, egészen a végéig!

A besodort tincset tűzd 
hátra, majd sodord be így a 

többit is! Minél kisebb tin-
cseket választasz, annál sű-
rűbbek lesznek a hullámok, 
ezzel a módszerrel akár gön-
dör hatást is elérhetsz.

Hajpánt
Ebben a módszerben az 

a jó, hogy napközben akár 
bohém frizuraként is visel-
heted, estére pedig készen 
vannak a természetes hatású 
hullámok. Tegyél egy pán-
tot a fejedre, húzd le körül-
belül a homlokod közepé-
ig. A hajad középen legyen 
elválasztva. Fogd meg jobb 
oldalt a legszélső tincsed vé-
gét, és visszafordítva húzd át 
a hajpánt alatt!

A lelógó részt fogd 
hozzá a következő tincs-
hez, és azt is húzd át a haj-
pánt alatt! Így haladj hátra-
felé, egészen a választéko-
dig, aztán indulj el bal ol-
dalról is! A két utolsó tin-
cset hátul fogd össze, és te-
kerd fel a hajpántra.

Csinos koszorút kapsz, 
néhány óra múlva pedig 
gyönyörű hullámokat.

A zokni trükk
Szokatlan, de valóban 

működő módszer, ami tar-
tós hullámokat biztosít. 
Egy zokni lábfejét vágd 
le, majd az így kapott tex-
tilcső egyik végét kezd el 
befelé hajtogatni, addig, 

amíg a zokni úgy nem néz 
ki, mint egy fánk!

A hajadat a fejed tete-
jén, magasan fogd copf-
ba, a copfot pedig húzd át 
a zoknigyűrűn! Ereszd le a 
zoknit a lófarok végére, és 
a hajvégeidet visszahajtva 
vond be a hajaddal a textilt, 
majd kezd el azt visszafelé 
forgatni, úgy, hogy közben 
a hajad belülre kerüljön!

Gyönyörű, dús kontyot 
kapsz, ami napközben is 
megállja a helyét, de alud-
ni is nagyon kényelmes 
benne, másnap pedig óri-
ási, laza és tartós hulláma-
id lesznek.
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Kell még fényvédő az alapozó alá? 5 di-
lemma a fényvédelemmel kapcsolatban
Úgy tűnik, végre tényleg beköszöntött a nyár, és bár a 
fényvédelemről már az év minden szakaszában gon-
doskodnunk kell, most különösen aktuális a kérdés.

Halványabbak lesznek 
a szeplők, ha fényvé-

dőt használsz?
A szeplők nyáron au-

tomatikusan felerősödnek, 
jobban láthatóvá válnak, 
és ezért bizony a napsu-
gárzás tehető felelőssé. Ha 
szeretnéd halványan tarta-
ni a szeplőidet, akkor fel-
tétlenül érdemes fényvé-
dőt, UV-szűrős krémeket 
használnod, mert ezzel el-
kerülheted, hogy jobban ki-
rajzolódjanak, hangsúlyo-
sabbá váljanak.

Ugyanakkor a szeplők 
nem halványulnak el a 
fényvédőktől, erre a cél-
ra ezek a termékek nem 
alkalmasak. Amennyiben 
a megelőzés a cél, már 
kora tavasszal sőt, gya-
korlatilag egész évben 
kell használnod a fény-
védőket, hiszen a hideg 
hónapokban egyre jelen-
tősebb a napsugárzás ha-
zánkban is. 

Ruha alatt is érdemes 
fényvédőt használni?

Elméletileg ruha alatt 
is leéghetünk, gyakorla-
tilag erre azért kicsi az 
esély. Kivételt képez ez 
alól, ha olyan ruhát veszel 
fel, ami sok helyen kivá-
gott, vagy csupán egy vé-
kony, hálós anyaggal védi 
a bőrödet.

A klasszikus szövé-
sű, hagyományos anya-
gok azonban egyúttal vé-
denek a sugárzástól, bár 
eltérő mértékben. Hason-
ló módon működnek, mint 
egy sátor, vagy éppen a 
fák árnyéka: szűrnek, de 
az árnyékot adó menedék 
is „csak” kb. a sugarak fe-
létől védi meg a bőrödet. 
Tévhit, hogy a fehér a leg-
jobb választás, a sötét szí-
nek, különösen a fekete 
képes elnyelni a legtöbb 
káros sugárzást. 

Kifejlesztettek már 
UV-szűrős ruhákat is, 
ezek csaknem 100%-ban 
védenek a napsugárzás 
ellen. Elsősorban szörfö-
sök, vízi sportokat űzők 
számára gyártják őket, de 
már elérhetőek a nagy-
közönség számára is sőt, 
gyermekeknek szintén ké-
szülnek UV-szűrős ruhák. 
Ezek a termékek azért 
ilyen hatásosak, mert nem 
tudnak kitágulni nedves-
ség hatására sem. Sem az 
izzadás, sem a fürdés nem 
befolyásolja a védőképes-
ségüket, mint pl. a pamut 
esetében.

Érdemes minél maga-
sabb SPF számozással 
rendelkező terméket 

venni?
Minél magasabb az 

SPF száma egy termék-
nek, annál hatékonyabban 
véd a káros sugárzás ellen, 
de a tévhittel ellentétben 
nincs olyan óriási különb-
ség egy 15-ös SPF és egy 
50-es SPF között. Előb-
bi a sugarak 93%-át zárja 

el, utóbbi pedig a suga-
rak 98%-át – derült ki az 
Elite Daily magazin szak-
értői cikkéből.

A kozmetikusok, bőr-
gyógyászok javasolják a 
minél nagyobb védelmet, 
tehát legalább az SPF 30-
as termékeket, de ha nem 
engedheted meg magad-
nak ezeket a krémeket, ak-
kor jó tudnod, hogy a ki-
sebb számozás sem kido-
bott pénz. 

Kell fényvédő az UV-
szűrős alapozó alá?

Nyáron az a legjobb, 
ha nem erőltetjük a vas-
tag sminket, de a meleg 
hónapokban történő ala-
pozásnak is vannak elő-
nyei. Ezek közül kieme-
lendő, hogy manapság 
már szinte minden ala-
pozóba kerül UV-szűrő 
is, ami bizonyos fokú vé-
delmet nyújthat a káros 
sugárzás ellen.

A szakértő szerint, 
ha az alapozód legalább 
30-as SPF-vel rendelke-
zik és egyenletesen osz-
latod el a bőrödön, ak-
kor az elegendő védel-
met nyújt a napsugarak 
ellen. Azonban, ha ennél 
kisebb a számozása, vagy 
nincs benne szűrő, ak-
kor az alapozó alá java-
solt még egy réteg fény-
védőt feltenned.

Erre a célra megfe-
lelőek nem csupán a ha-
gyományos naptejek, 
hanem az UV-szűrővel 
ellátott nappali arckré-
mek is. Ami pedig az is-
métlést illeti, izzadás, 
úszás után automatiku-
san, egyébként a napon 
tartózkodva javasolt két-
óránként frissíteni a vé-
delmet.

A fényvédős alapozó, 
vagy a fényvédő nyújt 

jobb védelmet?
A fényvédő jobb vé-

delmet nyújt a sugarak el-
len, nem csak azért, mert 
a legtöbbször magasabb 
SPF számmal rendelke-
zik, hanem mert sokkal 
könnyebb felfrissíteni. 
Belátható, hogy egy tel-
jes sminket, alapozóstól 
senki sem fog a nap folya-
mán kétóránként lemosni, 
újrakenni.

Ezzel szemben nem 
tart semeddig, hogy egy 
leheletnyi krémet felvi-
gyél az arcodra. Átmeneti 
lehetőséget nyújtanak az 
UV-szűrővel ellátott CC 
krémek, amik egy kicsit 
színeznek, fednek, azon-
ban nem olyan erőtelje-
sek, mint egy alapozó. A 
másik megoldás, hogy 
olyan finom, spray állagú 
fényvédőt használsz, amit 
a sminkedre, alapozódra 
is ráfújhatsz. A szakértők 
szerint viszont szerencsé-
sebb, ha a fényvédőt a bő-
rödre, nem pedig a smin-
kedre teszed.
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Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

www.karpatinfo.net

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kár-
pátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felü-

leten van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
 A regisztráció során elektronikus formában fel 

kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely 
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal szedve).

A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát 
postai úton is várjuk.

Nevezési határidő: 2021. október 4. 
(hétfő) 14.00 óráig.
 Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-

es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Alkotótábor 2021
A KÁMME Alapítvány keresztény képzőművészeti 

alkotótábort szervez határon túli magyar művészek szá-
mára Neszmélyen, 2021. augusztus 21–28. között. Je-
lentkezni 2021. július 10. éjfélig, a lenti linken található 
jelentkezési lapon lehet.

Két év után alkotóművészeti projektünk keretében is-
mét keresztény képzőművészeti alkotótábort szervezünk 
határon túli magyar művészek számára. A 2019-es tábo-
runk nagy sikerrel és értékes művészeti alkotások meg-
születésével zárult. A cél idén is a résztvevők technikai 
tudásának és művészi módszereiknek gyarapítása, mű-
vészi látásmódjának fejlesztése, illetve a keresztény ér-
tékrend megjelenítése és a nemzeti összetartozás felelős-
ségteljes erősítése.

A táborban való részvételre pályázhat minden 18. élet-
évét betöltött, határon túli magyar festő, grafikus, szob-
rász és keramikus. A tábor során a résztvevők munká-
ját Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrász-
művész, Molnár János festő- és grafikusművész, vala-
mint Józsa Judit Cornelius-díjas kerámiaszobrász segíti.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. júli-
us 10. éjfél.

További információ: alkototabor.kamme@gmail.
comvagy+3613280165, +36209993851.

Segédanyagok használata pedagógia 
szaktábor főiskolai oktatásban 

résztvevő pedagógusjelöltek számára
„Értem és szemléltetem – hogyan mutassam be mi-

nél közérthetőbben, azt amit tudok?”
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-

es tanévben első alkalommal hirdet pedagógia szaktá-
bort főiskolai hallgatók számára, amelynek tanúsítvá-
nyát, mint nem formális vagy informális oktatásban 
szerzett eredményt kérhetik beszámítani.

A tábor célja az oktatásban használható különböző te-
matikus, oktatást segítő eszközök sokszínűségének be-
mutatása. Ezen kívül az 5 nap alatt elméleti-bemutató 
előadásokon, tanulmányi kiránduláson, valamint olyan 
workshopon, műhelymunkán vehetnek részt a jelentke-
zők, amely során a különböző korcsoportokat figyelem-
be véve, egyénileg kiválasztott témákat dolgoznak fel és 
a szervezett oktatásban alkalmazható szemléltetőket hoz-
nak létre a résztvevők. A tábor végén a közös munka az 
elkészült eszközök bemutatásával, azok zsűrizésével és 
tanúsítvány kiosztásával zárul.

A szaktáborban szerzett kompetenciákról kiállított ta-
núsítvány alapján a hallgatók tanszékükön kérhetik an-
nak elismertetését, mint nem formális és/vagy informá-
lis oktatásban szerzett eredményt a II. RF KMF alap-
képzésén a következő tantárgyak/kurzusoknál, 30 óra/1 
kredit/ értékben:

a/ vizuális nevelés módszertana,
b/ szakmódszertan (a tanári képesítést adó képzésük 

szerint: magyar, angol, ukrán nyelv és irodalom, történe-
lem, matematika, földrajz, biológia, kémia).

Bővebben az elfogadtatási folyamatról a következő 
elérhetőségen lehet olvasni: https://kmf.uz.ua/hu/doku-
mentumok/ ott ezt a dokumentumot kell keresni: Szabály-
zat informális és nem formális oktatásban elért eredmé-
nyek elismertetésének lehetőségéről a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Jelentkezési feltételek:
– olyan főiskolai hallgatók jelentkezését várjuk, akik 

szakmai-pedagógiai gyakorlatot kívánnak teljesíteni
– szaktól függetlenül (I–II–III. évfolyam)
– orvosi igazolás kötelező.
Jelentkezési határidő: 2021. június 30.
A tábor időpontja: 2021. augusztus 16–21.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor szakmai felelősei: Kulin Ágnes és Szam-

borovszkyné dr. Nagy Ibolya.
A megpályázható helyek száma: 40
Jelentkezni elektronikus úton 2021. június 1–30. kö-

zött lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
A szaktáborba a helyek száma korlátozott, a jelent-

kezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
A pedagógia szaktábor megvalósulását a Magyar 

Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárság és a Bethlen Gábor Alap kezelő Zrt., valamint 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttmű-
ködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biz-
tosság támogatja.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8.00-16.00 óra között.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Ez a hét nagyszerű le-
hetőséget nyújt arra, 
hogy alaposabban 
megvizsgálja a pénz-

ügyeit. Nyugodtnak, összesze-
dettnek és kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, ami lehetőséget biz-
tosít arra, hogy éretten és ha-
tásosan kezelje az esetlegesen 
felmerülő problémákat. A hir-
telen fellángoló, tüzes energi-
ái most az előnyére válnak, és 
nem csak, hogy határozottan áll 
hozzá a feladatokhoz.

Ahogy másokkal be-
szélünk, az nagy hatás-
sal van a környezetünk-
re. Fontos, hogy meg-

tanuljon tisztelettel, éretten és 
asszertíven beszélni másokkal, 
hiszen ez olyan képesség, ami 
rengeteg gyakorlást igényel. Ha 
erre odafigyel, akkor sokkal nép-
szerűbb lesz a baráti körében és 
a szakmájában is kitűnik. Itt az 
ideje, hogy több energiát fek-
tessen bele a kommunikáci-
ós készségeinek fejlesztésébe.

Az elméje olyan, mint 
egy töltőtoll, amiből 
néha kifogy a tinta. 
Ezen a héten azt veszi 

észre, hogy hiányzik Önből a 
stabilitás és a kiegyensúlyozott-
ság. Azt érzi, hogy nem azt kap-
ja mostanában, mint amit szeret-
ne. A mozgás nagyon hatásos 
módja az Ikrek lelkeknek ah-
hoz, hogy megnyugodjanak és 
elcsendesítsék a belső hangju-
kat, miközben a testük dolgozik 
és folyamatos mozgásban van. 

Ön nagyon szeret 
gondoskodni mások-
ról és ezen a héten 

a vagyonát arra költi, hogy 
másokon segítsen. Tudja, 
hogy a pénz nem minden, de 
mégis nagyon nagy segítsé-
get jelenthet másoknak. Ez a 
hét különösen alkalmas arra, 
hogy jótékonykodjon olyan 
ügyeknek, amik közel állnak 
a szívéhez, legyen ez állato-
kat, embereket, vagy környe-
zetet érintő ügy.

Ez az időszak nagy-
szerű az Oroszlán lel-
keknek, ami különö-

sen a szakmai életükben jele-
nik meg. Remekül fog teljesí-
teni és a csodás személyisége 
előre viszi a karrierjében. Ha-
bár a dolgok mind nagyszerű 
irányban haladnak, mégis ve-
szít az önbizalmából és a ma-
gabiztosságából. Lehet, hogy 
kissé nyugtalan lesz és a szo-
rongás és az aggodalom há-
lójába kerül. 

Ez egy nagyon szeren-
csés időszak, amely so-
rán újra fellelheti a spi-

ritualitás iránti érdeklődését. 
Ön nagyon logikusan és racio-
nálisan gondolkozik, azonban 
az olyan spirituális tevékeny-
ségek, mint a meditáció na-
gyon nagy hasznára lehetnek. 
A héten azt veszi észre, hogy 
nem minden alakul úgy, aho-
gyan azt előre eltervezte. Le-
het, hogy valamilyen nagyobb 
hibát vét a napokban.

Ezen a héten nagyon 
óvatosnak kell lennie, 
ezért figyeljen jobban az 
egészségére, és kerülje el 

a fertőzéseket, különösen, amik a 
levegőben terjednek. Tegyen egy 
nagy sétát, és vegye körül magát 
a természet kincseivel. Nagy az 
esély rá, hogy az elkövetkező na-
pokban egy nem várt pénz-
ügyi juttatásnak fog örven-
deni. A munkájában azonban 
rengeteg nehézségben és aka-
dályban lehet része.

Az elméje és az érzel-
mei nagyon intenzí-
vek és a hét során ke-
vésbé tud emiatt fó-

kuszált és stabil maradni. Azt 
érzi, hogy ki kell adnia ma-
gából a feszültséget. A moz-
gás azonban remek lehető-
ség arra, hogy átélje a várva 
várt katarzist, majd megnyu-
godjon. Az emberek rengeteg 
stresszt hordoznak a testük-
ben és a testmozgással tudják 
csak ezeket felszabadítani. 

A munkájában min-
den esély meg van 
rá, hogy kissé le fog 
lassítani és egy kel-

lemes, nyugodt ütemre vált. 
Emlékezzen a gyors nyúl és 
a lassú teknős meséjére, ami-
ben végül a teknős ért célba. A 
lassúság nem az jelenti, hogy 
nem halad, csupán idő kell a 
jó munkához. Bizonyos dol-
gokat nem tud gyorsan el-
végezni, különösen, ha még 
csak most tanulja ezeket.

Egy forró feszültsé-
gekkel teli időszak 
következik most az 
életében, ami által 

vagy fejlődik, vagy kudar-
cot vall. Kizárólag Önön mú-
lik, hogy melyik utat választ-
ja. Ne aggódjon, mert a sze-
rencse Önnek kedvez, ezál-
tal a legfontosabb mellette 
áll, ezért maradjon mindig 
nyugodt és fókuszált. Ezek 
a tulajdonságok segíthetnek 
most a legjobban.

Az új dolgok iránti vá-
gyódása irányítja az 
egész hetét, és lehet, 

hogy most veszi meg álmai 
otthonát, vagy valami olyan 
nagyobb dolgot, ami a jövő-
jére nagy hatást tehet. Amíg 
két lábbal a földön áll, addig 
az elméje szárnyal és a csilla-
gok közé repíti. A munkahelyi 
feszültségek is meg fognak ol-
dódni a héten. Az anyagi dol-
gok pedig szintén remekül ha-
ladnak az életében.

Ez a csend időszaka, 
ezért az érzékei telje-
sen lelassulnak. Le-

het, hogy most kissé fáradé-
konyabb lesz, vagy éppen for-
dítva, sokkal aktívabbak lesz-
nek a napjai, de mindenképpen 
megtalálja a lelki megnyug-
vását. Az unalom annyit tesz, 
hogy nincs elég kihívás az éle-
tében. Ez egy kicsit frusztráló 
lehet, de gondoljon arra, hogy 
milyen jó, hogy nem történik 
most semmilyen rossz dolog.

ÁcS, SZERKEZETéPíTő szakembereket 
keresünk vasbeton elemek 

gyártásához Németországba 
azonnali kezdéssel. 

Hivatalos bejelentés, versenyképes fizetés, 
hazautazás, szállás biztosított. 

Svetho Kft. Mob.: +3670 70 34 545



Egészségvédelem 2021. 
június 23. 15

10 ok, amiért az eper a kedvenc gyümölcsünk Finomságok, amikkel lehűthetjük 
magunkat a kánikulában

Ezért rágj el minél több cső kukoricát! 
8 egészségügyi előnye

Az eper látványa már önmagában is ma-
gával ragadó, zamatos illata belengi a te-
ret, könnyen variálható gyümölcs, sokré-
tű a felhasználási módja, azonban a leg-
fontosabb, hogy roppant egészséges. Mu-
tatunk 10 okot, miért érdemes kihasznál-
ni a végre eljövő eperszezont, és feltölte-
ni vitaminraktárunkat.

1. Javítja a szívműködést
Magas antioxidáns tartalmának köszönhetően csökken-

ti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, javítja 
a vér áramlását, magas rost-, és folsav tartalma miatt haté-
konyan csökkenti a koleszterinszintet.

2. Ápolja a bőrt
Több összetevője is bőrvédő hatással bír, segít eltávo-

lítani az elpusztult bőrsejteket, és megakadályozni az akné 
kialakulását. Ha 4-5 epret összezúzunk és egy kis mézzel 
összekeverünk, ezzel az egyveleggel szuper arcpakolást 
készíthetünk otthon is.

3. Öregedés „ellenszere”
A- és C-vitamin tartalmának köszönhetően kollagén fo-

kozó hatása van, tonizálja a bőrt, és egy tanulmány szerint 
gazdag antociánokban, ami segíti a káros UV sugarak ál-
tal létrehozott szabad gyökök elleni védekezést.

4. Óvja szemünk épségét
Ha sok epret fogyasztunk, megelőzhetjük a szemszá-

razságot, a látóidegek károsodását, a magas szemnyomást, 
és a szem egyéb fertőzéseit is.

5. Csökkenti a magas vérnyomást
Káliumban, és magnéziumban gazdag, ami azt jelenti, 

hogy értágító hatásuk miatt az eper fogyasztásával csök-
kenhet a magas vérnyomás, és az erek merevsége. Adagon-
ként körülbelül 134 g-os kálium tartalma segíthet a vérnyo-
más szabályozásában, hiszen ellensúlyozza a nátrium vér-
nyomás növelő hatását.

6. Erősíti az immunrendszert
Egyetlen adagban (kb. 8-10 szem) a C-vitamin napi 

szükségletének körülbelül 150 % -a megtalálható, ami je-
lentősen erősítheti immunrendszerünket.

7. Enyhíti az ízületi gyulladásokat
Az antioxidánsokban és méregtelenítőkben gazdag eper 

enyhíti az ízületi gyulladást és köszvényes fájdalmat, to-
vábbá az izmok és szövetek regenerálódását.

8. Serkenti az agyműködést
Gazdag jódban, C-vitaminban és bioaktív vegyületek-

ben, amik segítik fenntartani az idegrendszer megfelelő 
működését. Káliumtartalmának köszönhetően növeli a vér 
áramlását az agyban.

9. Segít a fogyásban
Adagonként körülbelül 2 g rostot tartalmaz, amely fon-

tos szerepet játszik abban is, hogy a bevitt cukor lassabban 
szívódjon fel, 10 dkg belőle csupán 27 kalóriát tartalmaz.

10. Megakadályozza a székrekedést
Magas rosttartalmának köszönhetően megakadályoz-

za a székrekedést és segíti az emésztőrendszer tökéletes 
működését.

Az uborka az új citrom a limonádéban, a 
jégkása elkészítéséhez sem kell nagy tudo-
mány, főzzünk levest, ami hűt, vagy vegyít-
sük a gyümölcssalátát sajttal, esetleg he-
lyettesítsük a fagyit joghurttal. Hűsítő re-
cept ötletek következnek.

Innivalók kánikulában
Jégkása

Nem kell ahhoz a legközelebbi cukrászdáig futni, 
hogy igazán finom jégkását ihassunk, inkább készítsük 
el otthon, olyan ízben, amilyenben csak szeretnénk. Ráz-
zuk fel jól az üdítőnket, és azzal a lendülettel tegyük is 
be a fagyasztóba, pihentessük ott 3 órán át. Amikor ki-
vesszük, rázzuk fel megint, ekkor beindul a kristályoso-
dás, óvatosan nyissuk ki. Ha nem szeretjük az üdítőket, 
akkor ásványvízzel is készíthetjük, amit aztán is gyü-
mölcssziruppal is feldobhatunk.

Limonádé uborkával, gyömbérrel
A friss citrom, gyömbér és uborka kombinációja ké-

pes elnyomni a szomjúságot, miközben még az emésztést 
is javítja. Semleges és nagyon friss, egészséges ízvilágot 
tud adni a limonádénak az uborka, csakúgy, mint a cit-
rom. Ha igazán intenzív ízhatást szeretnénk, akkor ubor-
kás cukorszirupot is használhatunk.

Görögdinnyés sangria
Egy igazán nyárias, gyümölcsös fröccsnek is nevezhetjük 

ezt az italt. Rozé bor, szóda, kockázott görögdinnye kell csak 
hozzá, és hogy még frissebb és aromásabb legyen, egy kis lime 
és menta. Alkoholmentes verzióban is kipróbálhatjuk a rozé he-
lyett szőlőlével. Amint összekevertük a hozzávalókat, tegyük 
2-3 órára hűtőbe, hogy minél jobban összeérjenek az ízek!

Barackos gyömbéres jeges tea
A jeges tea és az őszibarack leve külön-külön is na-

gyon kedvelt nyári italok. Képzeljük el őket együtt, egy 
kis gyömbérrel megbolondítva! Körülbelül hat szelet ba-
rackra, egy kis gyümölcslére, cukorra és reszelt gyömbér-
re lesz szükségünk hozzá. Ha összeturmixoltuk az alap-
anyagokat, adjunk hozzá egy kis tört jeget, majd öntsük 
fel fekete teával. Fantasztikus frissítő!

Ezeket együk, ha melegünk van
Levesek

Most ne a húslevest és a krémleveseket, hanem in-
kább a hideg gyümölcsleveseket, uborkalevest, vagy egy 
jó hideg zöldséglevest, a gazpachot részesítsük előny-
ben. Ami szükséges hozzá: paradicsom, paprika, uborka, 
hagyma, csupán ennyiből készül a világ egyik leghűsí-
tőbb és legegyszerűbb, ugyanakkor méltán szinte leghíre-
sebb levese, a gazpacho. Akár 20 perc alatt kész és napo-
kig fogyaszthatjuk, akkor már az ízek is jól összeérnek.

Gyümölcssaláták extrákkal
A sárgadinnyét keverjük parmezánnal, prosciutto son-

kával, a barackot mozzarellával, paradicsommal és salá-
tával. Keverjük az ananászt dinnyével, áfonyával, mál-
nával, vagy az őszibarackot, a szilvát, a nektarint öntsük 
le egy kis levendula sziruppal. Minél színesebbek, annál 
finomabbak lesznek.

Joghurtkrémek
Ha összekeverünk 2 tojássárgáját egy kis mézzel, 

hozzáadunk 2 dl joghurtot és egy kis citromot, majd ezt 
legalább fél órára hűtőbe tesszük, akkor igazán finom, 
hűs desszertet kapunk majd a nagy hőségben. Csokival, 
gyümölcsökkel vagy müzlivel is tálalhatjuk, variálhatjuk. 
Ha épp nagy diétában vagyunk, fagyi helyett készítsünk 
fagyasztott joghurtot. Ehhez szimplán natúr joghurtra, 
bogyós gyümölcsökre, egy kis édesítőre van szükség, és 
már kész is a hűs édesség!

Frissítő hatású gyógynövények
A borsmentát tehetjük limonádéba, koktélba, vagy ké-

szíthetünk belőle teát is, a mediterrán országokban köz-
ismert a nyári forróságban a mentatea, amit olykor pár 
szem hámozott mandulával vagy fenyőmaggal gazdagí-
tanak. A hibiszkusz, a citromfű, a koriander, vagy a ba-
zsalikom is hasonló hatású.

Nyár végével kevés olyan finom és egysze-
rű csemege létezik, mint a főtt kukorica. 
Kár, hogy csak ilyenkor fogyasztjuk, mivel 
számtalan pozitív hatása van a szerveze-
tünkre – és mint látni fogjuk, akár a han-
gulatunkra is.

Vitaminok
A kukoricában számtalan vitamin található, ezek közül 

a legjelentősebb mennyiséget az A-, B1-, B2-, és B3-vita-
min (bár ez utóbbiról érdemes tudni, hogy a kukoricában 
megtalálható formájában feldolgozhatatlan az emberi szer-
vezet számára), a B6- és a C-vitamin teszi ki.

Ezeknél kicsit kisebb arányban tartalmaz E-vitamint 
is, amely szintén elengedhetetlen a szervezet megfelelő 
működéséhez.

B1-, vagy boldogságvitamin
A kukoricának a fogyasztását különösen a B1-

vitamintartalma miatt szokták ajánlani, amit más néven 
boldogságvitaminként is emlegetnek.

Rendszeres fogyasztásával ugyanis javul a kedélyálla-
pot, tartós hiányában pedig lényegesen nagyobb a depresz-
szió kialakulásának az esélye. Feszültség és rosszkedv ese-
tén egyaránt ajánlott!

Ásványi anyagok
A vitaminok mellett a kukorica ásványi anyag tartal-

mát is érdemes megemlíteni: nagy mennyiségben tartal-
maz foszfort, káliumot, kalciumot, ként, magnéziumot és 
folsavat is.

Ez utóbbit legtöbbször a terhesség elején szokás aján-
lani a kismamáknak, mivel fogyasztásával néhány fejlődé-
si rendellenesség kialakulásának esélye minimalizálható.

Kukoricahaj
A kukorica hajából készült italok, teák kifejezetten ha-

tásos vizelethajtónak számítanak.
Alkalmazható húgyúti fertőzésekre, és nagyon haté-

kony eszköz a nehéz vizeletürítés tünetével szemben is.
Ez utóbbi miatt férfiaknak különösen ajánlott a fogyasz-

tása, mivel több prosztatagondot is orvosolhatunk vele ter-
mészetes módon.

Kukoricaliszt
Ha horzsolásokra, vagy kisebb-nagyobb sérülésekre 

dunsztkötést szeretnénk tenni, akkor annak egyik leghaté-
konyabb természetes kenőcse is készülhet kukoricalisztből.

Ugyanezt az anyagot a kukorica őshazájában, Ameri-
kában máig előszeretettel használják csípések, duzzana-
tok, sőt egyes kelések kezelésére is.

Lisztérzékenyeknek
Nemcsak főtt vagy grillezett formában fogyaszthatják 

a kukoricát a lisztérzékenyek. A kukoricaliszt fogyasztá-
sa különösen népszerű a lisztérzékenyek körében, mivel 
ez gluténmentes, így bárki használhatja alapanyagként.

Sütemények, tészták elkészítéséhez éppen olyan meg-
felelő, mint bármilyen más típusú liszt. Színe sárgás, de a 
belőle készített ételek csak minimálisan lesznek sárgábban 
a hagyományos búzalisztből készítetteknél.

Kukorica olaj
Egyes nőgyógyászati problémákra, főleg petefészek 

gondokra kifejezetten hatékony lehet, ha a kukorica csírá-
jából készített olajat használunk a főzéshez.

Elősegíti a ciszták felszívódását, és egyben támogatja a pe-
tefészek megfelelő működését. Érdemes nyersen is fogyasz-
tani, salátára téve például elég akár csak néhány csepp előle.

40 felett
A kukorica rendszeres fogyasztását 40 éves kor felett 

egyre többen ajánlják nőknek és férfiaknak egyaránt.
A kukorica ugyanis tartalmaz egy foszfatidil-szerin el-

nevezés anyagot, amelyet leggyakrabban a marhák agykér-
géből vonnak ki, de az esetleges fertőzések elkerülése mi-
att a növényi alapanyagok biztonságosabbak.

Az anyag hatása például a koncentrációs képesség ja-
vítása, a memória fejlesztése.

Univerzális kukorica
Összefoglalva, a kukoricát rengeteg dolog miatt érde-

mes fogyasztanunk: rengeteg vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz, a növény részeit pedig számtalan betegség gyó-
gyítására használhatjuk.

Érdemes bevenni ezért ezeket a konyhai alapanyagok 
közé, nem fogunk rosszul járni. Egészséges, jó kedvre derít 
és elűzi a depressziót. És még egyet ne felejtsünk el: nyá-
ron kevés finomabb dolog van egy nagy főtt kukoricánál!
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Plusz egy vicc

2021. 24. szám meg   -
fej  tése: ne hagyd a 
tökélyt a jó ellené-
ben hatni.

Plusz    egy vicc: ... 
vagy szebb csa pos-
nőt kell felvennünk! 

Habkönnyű 
gyümölcsös szelet

Elsősorban FéRFI munkatársakat 
keresünk (párokat is szívesen várunk) 

betanított munkára 
állandó éjszakai műszakba!

IngyEnES SZÁllÁSSAl!
munKAlEHETőSég dunAKESZIn (Budapest mellett)
élElmISZERTERmElő üZEmBEn!

Kereseti lehetőség:
nettó 250 000 Ft

+ Cafetéria: nettó 70 000 Ft

Heti 5 napos munkarend, éjszakai műszak!

Jelentkezni lehet a +3670/613-5498-as 
telefonszámon munkanapokon 8-16 óra között!

Később megbeszélt időpontban 
személyes tájékoztatás előre egyeztetett 

helyszínen!

Ezek a legjobb és legegészségesebb ala-
csony kalóriás zöldségek és gyümölcsök

Mit ér a csinos alak, ha az egészségünk rámegy? Min-
den fogyókúrázónak keresnie kell az egészséges táp-
anyagokat. Ebben nyújtunk most segítséget.

Brokkoli
A zöld színű zöldségek 

megakadályozzák a tumor 
növekedését. A brokkoli 
megelőzi a mellrák kialaku-
lását, ha része a napi étren-
dednek. Ráadásul tele van 
C-vitaminnal, amely segíti 
a kálcium felszívódását, így 
a csontok erősek maradnak.

Eper
Nem a narancs fogyasz-

tása az egyetlen módja a 
C-vitamin pótlásának. Tu-

dod, hogy a napi C-vitamin 
szükségleted mindössze 5 
eper, és ez csak 31 kalória?

Spárga
Mindamellett, hogy 

nem tartalmaz zsírt, ko-
leszterint vagy nátriumot, 
a spárga magas folsav tar-
talmú, amely segíti a vörös-
vértesteket oxigénnel ellát-
ni a szervezetet, így fenn-
tartja az energiaszintet.

Kajszibarack
Ez a finom gyümölcs 

(nyers vagy aszalt válto-
zatban is) tele van béta 
karotinnal,  egy olyan 
antioxidánssal, amely se-
gít megelőzni a szívbeteg-
ségek kialakulását, és csök-
kenti a káros koleszterin-
szintet, mely véd a rák el-
len. Vigyázz a mennyisé-
gekkel, hisz egyetlen csé-
szényi aszalt kajszibarack 
kb. 300 kalóriát tartalmaz.

Mangó
Egy átlagos méretű 

mangóban viszonylag ke-
vés kalória van (135), de 

óriási egészségügyi ha-
tása van. A mangó fenolt 
tartalmaz, amely hatékony 
antioxidáns a daganatelle-
nes betegségek esetében. 
Próbálj mangót zsírmen-
tes joghurttal összekever-
ni reggelire.

Articsóka
Növényi rostokban gaz-

dag, növeli a telítettség ér-
zetét. Ráadásul egy termé-
szetes vízhajtó, amely se-
gíti a szervezetet megsza-

badulni a felesleges víztől, 
így a bőröd selymesebb és 
lágyabb lesz általa.

Ananász
Ez a trópusi gyümölcs 

segíthet a formásabb alak 
elérésében. Két vékony 
szelet ananász csak 56 ka-
lória és épp elegendő napi 
fogyasztásnak. Nagy man-
gán-tartalmának köszönhe-
tően segít a szervezetnek 
lebontani a zsírt és szén-
hidrátot, és szabályozza a 
vércukorszintet – mindez 
rengeteget segít a fogyás-
ban. Ráadásul az ananász 
természetes vízhajtó tulaj-
donsággal bír.

Spenót
Azok a nők, akik a dié-

tájuk alatt nem jutnak elég 
vashoz, nagyobb valószí-
nűséggel válnak vérsze-
génnyé, amely kimerült-
séghez vezet. Fél csésze 
spenót már kiteszi a napi 
ajánlott vasbevitel 20%-át. 
Tehát fogyassz minél több 
leveles zöldséget!
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VÉSZI 
JÁNOS-
IDÉZET

SVÁJCI VEGYÉSZ 
(TRAUGOTT)

ZABSZEM !

2
FÉLSZ!

KÓBOR JÁNOS 
ZENEKARA

MALÁJ VÁROS 
RÉGIES 

MAGYAR 
ÍRÁSMÓDDAL

KÁLIUM
BOSNYÁK 

VÁROS
CSILLAGÁSZATI 

TETŐPONT

SISLÓC 
CENTRUMA !

RÁDIUM

4
FOHÁSZ

FILOZÓFUS 
(DÁNIEL)

ÁLLÓVÍZ

JÓD

HÍRVERÉS

HOLLAND 
VÁROS

URÁNIUM

TANZÁNIA 
AUTÓJELE

NÁTRIUM

PÉNZTÁR

HIDROGÉN

3

MAGAS ÁRÚ

NÉMET 
KÉMIKUS 

(GERHARD)

NÉMET NŐJOGI 
HARCOS 
(CLARA)

SZERENCSE-
JÁTÉK

KUTRICA

FŐNICIAI BETŰ

ITTRIUM

VÁGY

NITROGÉN

TŰZHELY

LENMAG !

MÁSOKNAK 
HÍVEKET SZERZŐ 

SZEMÉLY

ÉPPHOGY 
SÚROLJA

ÉNEKLŐ 
SZÓCSKA

FOSZFOR

MAGYAR TV-
CSATORNA

PÁRATLAN 
HANG !

HELYSÉG BICSKE 
KÖZELÉBEN

OSCAR-DÍJAS 
ANGOL 

SZÍNÉSZNŐ 
(VIVIEN)

HOSSZÚ 
MORZEJEL

ÁTMÉRŐ

HIDROGÉN ÉS 
CIRKÓNIUM

NÉVELŐ

RÁGÓSZERV

TONNA

KASSÁK LAJOS 
EGYIK LAPJA

A nyolc megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

A híres festő portrét készített egy hölgyről. A hölgy 
nézegeti a képet, s méltatlankodik:

– De kérem, nagyon öregnek festett le.
– Igen, asszonyom, de ez a kép...

Kétbetűsek: DO, EA, 
EN, ET, ÉV, IS, LA, OI, ŐS, 
RY, SS, YL.

Hárombetűsek: ATT, 
BÁR, FOG, IDA, LIK, LOT, 
MÉG, ODA, RAY, REA, 
SZI, SZT, TÁG, TÁS, TÍZ, 
TRA, ZOK.

Négybetűsek: ANNA, 
DARA, DÁKÓ, ESÉS, 
IGAL, KILT, MARC, ÖNRE, 
RAKÓ, RENÉ, RITA, ZETE.

Ötbetűsek:  AVASI, 
CSATÓ, DINER, ERIKA, 
GÁGOG, IDEAD, KÁROS, 
MÚLVA, ÓNKÁD, RASSZ, 
STOHL, TATAY, TELÍT, 
TINTA, VÁGAT.

Hatbetűsek: ALATTI, 
ALMÁSI, ÁTITAT, ÁT-
SZÚR, DALEST, DE NIRO, 
EZÚTON, FIRKÁS, LAI-
KUS, NYARAL, PASSAU, 
PHELPS, PIKÍRT, SAN-
ZON, SÍNVAS, SZÁRAS, 

SZEGES, SZÖULI, VALA-
MI, VÉSNÖK.

Hétbetűsek: BAKELIT, 
DAGADÁS, FITNESZ, RA-
GÁLYI, ROSTLEN, TRA-
GIKA.

Tízbetűsek: ELÁRUSÍ-
TÁS, SZAVATARTÓ.

Tizenegy betűsek: HA-
SONLÍTANI, JÓKAI-RE-
GÉNY, OPERASZEREP.

Tizennégy betűsek: ER-
NYŐS MADÁRTEJ, PA-
RASZTASSZONY.

Hozzávalók kb. 30x35 cm-es tepsihez: 200 ml habtejszín, 
20 dkg kristálycukor, 30 dkg finomliszt (nálam 20 dkg finomliszt 
+ 10 dkg tönkölybúzaliszt), 5 db nagyobb tojás, 1 csomag sütő-
por, 1 csomag vaníliás cukor, kb. 1 dl tej + ízlés szerint gyümöl-
csök (nálam áfonya, eper, cseresznye), a tetejére pici porcukor.

Elkészítés: A tepsit enyhén kivajazzuk, meghintjük liszt-
tel. A sütőt előmelegítjük 180 fokra.

A tojást a cukrokkal habosra keverjük a mixer legmaga-
sabb fokozatán kb. 4-5 percig (fehéredésig). Majd hozzáadjuk 
a hideg habtejszínt, felverjük. Végül fakanállal óvatosan hoz-
zákeverjük a sütőporral elkevert lisztet is, simára. Mivel ekkor 
még elég sűrű a tészta, hozzáöntjük a tejet, mellyel szintén si-
mára keverjük. (Érdemes fokozatosan hozzáöntetni, nem biz-
tos, hogy kell – ez függ a tojás méretétől, a liszt minőségétől, 
a tejszín zsírosságától és felverhetőségétől stb.)

A tésztamasszát a tepsibe egyengetjük, ízlés szerint bele-
potyogtatjuk a megmosott, megszárított gyümölcsöket.

Az előmelegített 180 fokos sütőben alsó-felső sütéssel kb. 
15-17 percig sütjük. (A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sü-
tőtől függően eltérhet, végezzünk tűpróbát!) A langyos vagy 
kihűlt tésztát felszeleteljük, porcukorral meghintve tálaljuk.


